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Abstract 

The study included determination of ram's semens concentration in 

22 samples collected by using artificial vagina with averag of one 

ejaculate for aweak. The sperm concentration was (2x 10
9 

/ml) and the 

percentage of life sperms obtained by using the eosin dye (85%) in 

addition to the use of Trypan blue to show the intact acrosome. The result 

showed the concentration of fructose in seminal plasma was (21± 6 

mmol/ L) The study also included the measurement of the elements 

concentrations of (zinc, magnesium, calcium, sodium, potassium, and 

nickel) in ram seminal plasma and the result showed that the order of 

these concentrations of Na, k, Ca, Zn, Mg, Ni have been decreased 

respectivly. The presence of these elements in ram semen could have 

different rols to play in the survival and function of spermatozoa.  

 
 الممخص

 جمعت مف السائؿ المنكم لالكباش عينة22فيتضمنت الدراسة قياس تركيز النطؼ 
 2X) كاف تركيز النطؼ .باستخداـ الميبؿ الصناعي كبكاقع قذفة كاحدة اسبكعيا العينات

فضال عف استخداـ  (%85)باستخداـ صبغة االيكسيف  حيةالمئكية لمنطؼ اؿ كالنسبة (مؿ/109
 ماظيرت النتائج اف تركيز الفركتكز ؼ .صبغة التريباف الزرقاء لبياف سالمة اكركسكـ النطؼ

 تركيز تقديرالدراسة ايضا  تضمنت (.لتر/ممي مكؿ 6±21)كباش ىك البالزما المنكم لال
في البالزما  (كالنيكؿ كالبكتاسيكـ الصكديكـك  الكالسيكـ ك المغنيسيكـ ك الخارصيف) العناصر



 .المعدنية في البالزما المنوي لالكباش ربعض العناص تركيزو الفركتوز تركيز تقدير

70 

 Na،K ،Ca ،Zn ، Mg، Niالعناصر  ىذهالدراسة اف ترتيب تراكيز  أظيرت ،المنكم لالكباش
ذة العناصر في السائؿ المنكم لالكباش قد يدؿ عمى اف ليا اف تكاجد ق. تتناقص عمى التكالي

. دكرا في الحفاظ عمى بقاء ككظيفة النطؼ
 

 المقدمة
مف خالؿ دراسة حركة كاشكاؿ النطؼ  infertiliyيمكف تشخيص عدـ الخصكبة 

بداللة اف بعض  .كىذه الطرؽ ليست كافية لتعكس القدرة االخصابية لمعينات. كتقدير تركيزىا
ات تمتمؾ مكاصفات جيدة لمسائؿ المنكم كلكنيا غير مخصبة لذا فمف المفيد ايجاد العيف

مكاصفات كيمكحيكية تخدـ كمؤشرات لعدـ الخصكبة مثؿ ىذه المؤشرات انزيـ الفكسفاتيز 
كما  .Zn حامض الستريؾ ك مستكل الفركتكز ككذلؾ تركيز بعض العناصر كاىميا ،الحامضي

كمف ، ت عديدة تقكـ بتييئة الظركؼ المالئمة لحماية كبقاء النطؼيحكم البالزما المنكم مككنا
المككنات ىك الفركتكز فيك مصدر لطاقة النطؼ، يفرز مف قبؿ الغدد التناسمية في  ىذهاىـ 

(. 2,1)معظـ انكاع الحيكانات 
يشيد السائؿ المنكم لالكباش تغيرات فصمية مف حيث تركيز التستكسيتركف ككذلؾ 

في البالزما المنكم اذ كجد اف تركيز الفركتكز في البالزما المنكم لالكباش يزداد  تركيز الفركتكز
الحيكانات كمف المنكم لمعظـ  الفركتكز السكر الرئيسئ في البالزما يعدك .((3 في كقت التكاثر
ك يمعب الفركتكز في البالزما المنكم دكرا ىاما في العمميات االيضية  Sheepضمنيا االغناـ 

 ATP (4) (Adenosine tri phosphate)طاقة عمى شكؿ إلنتاجكتستخدمو النطؼ  .لمنطؼ
 تأثيرىرمكف االندركجيف كلو  بتأثيرالمنكية النو يفرز منيا  كيعكس الفركتكز كظيفة الحكيصالت

ميـ في حاالت  في عمميتي تككيف الخثرة كتميع الدفؽ المنكم كما اف تحديد مستكل الفركتكز
. (6,5) منكيةانسداد القناة اؿ

يمتمؾ البالزما المنكم فعالية لتحميؿ البركتينات المتكاجدة فيو كتحكيميا الى احماض 
الغدة  فيناؾ االنزيمات المحممة لمبركتينات فضال عف كجكد عكامؿ محممة تفرز مف .امينية حرة

. (5) التخثر كالتميع لمقذفة المنكية مالجنسية ليا دكر في عمميت
 تأثيرمكازنتيا لو  عدـك .عمميات النمك كالتكاثر دكرا ىاما في عدنيةالـ العناصر تمعب

 تأثيراف  .عمى عممية التكاثر في الحيكانات كبالتالي فاف ىذا يكثر عمى االقتصاد بشكؿ عاـ
الحيكانات الناتجة عف  أعدادقمة  تأثيرنقص العناصر الضركرية في الحيكانات لو نفس 

في زيادة مقاكمة الكائنات الحية ضد  أىميةالعناصر  فميذه ،الطفيمية مراضألكا اإلصابات
فايكنات الخارصيف  ،ككذلؾ فيي ميمة لكظيفة مختمؼ االنزيمات كالبركتينات .(7,5) األمراض

تساىـ في عمميات انقساـ الخاليا كنمكىا كتمايزىا كتساىـ ايضا في السيطرة عمى التعبير 
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مؿ الخصى فضال عف مساىمتو في عدد مف كما يعمؿ الخارصيف عمى تنشيط ع ،الجيني
في عمميات النمك كايض الكربكىيدرات  أىميةاف لمخارصيف (8) .الكظائؼ الفسمجية لمنطؼ

لسالمة الجمد كالشعر كالعظاـ كنمك  أىمية كلوكالبركتينات كالدىكف كفي االستجابة المناعية 
 لسيطرة عمى حركات الجسـعدـ ا لألمراضيؤدم الى ضعؼ مقاكمة الجسـ  كنقصانوالغضاريؼ 

 .كاالختزاؿ التي تحدث داخؿ الجسـ األكسدةكنقصاف في الكزف بسبب نقصاف في عمميات 
يؤثر عمى عممية نمك كتطكر الغدد  كنقصانوخاصة في عممية التكاثر  أىميةكلمخارصيف 

  .(7)الجنسية الالحقة
جمكعة الفكسفات لالنزيمات الخاصة بنقؿ ـ األساسيةيعد المغنيسيكـ مف العناصر 

يثبط حركة   Mgػ كتشير دراسة الى اف التركيز العالي لؿ .ATP إلىكالتفاعالت التي تحتاج 
اىمية كبيرة في السائؿ  كلو كيعد الكالسيكـ عامال مساعدا لمعديد مف االنزيمات .(10,9) النطؼ
كـ كالبكتاسيكـ فميما اما الصكدم (.7)ايجابيا عمى ايض النطؼ كحركتيا  تأثيران  النو يكثر المنكم

دكر في حفظ التكازف الحامضي القاعدم كفي التقمص العضمي كالتحفيز العصبي كتركيزىما في 
كتكمف اىميتيما في تكفير كسط ذك ازمكزية  البالزما المنكم مشابو لتركيزىما في بالزما الدـ

كؿ يقمؿ مف حركة باف الني( 11) كجماعتو Yocol كيشير الباحث. مناسبة لبقاء كسالمة النطؼ
 .كمعدؿ تككيف النطؼ مف قبؿ البركستات

 
: البحث أهداف

 بالطاقة النطؼ تزكيد في الياـ لدكره لالكباش المنكم السائؿ في الفركتكز تركيز تقدير 
 .لحركتيا الالزمة

 بقاء عمى الحفاظ في ألىميتيا لالكباش المنكم البالزما في العناصر بعض تركيز تقدير 
 .النطؼ كسالمة

 
 العمل وطرائق المواد

:   العينات تحضير
 في متكاجدة جيدة بصحة عكاسية اكباش لثمانية المنكم السائؿ مف عينة 22 جمع تـ

 نقمت ،الصناعي الميبؿ باستخداـ الجمع تـ ،أسبكعيان  كاحدة جمعة بكاقع البيطرم الطب كمية
. مئكية درجة 37 بدرجة مائي حماـ في ككضعت مباشرة المختبر الى العينات

 
:  المنوي السائل تحميل
  .المكف، الحجـ كشممت لمعينات العيانية الفحكصات تسجيؿ تـ :العيانية الفحوصات .1

 :كشممت :المجهرية الفحوصات .2
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 قياس تركيز النطف 

 Haemocytometer مؿ مف العينات باستخداـ شريحة/تـ حساب اعداد النطؼ
 .لدـ البيضاءالخاصة لعد كريات ا (Improved neuber) مف نكع

 

 الحركة الجماعية والحركة الفردية: 

تـ تقدير الحركة الجماعية لمنطؼ بكضع قطرة مف السائؿ المنكم لالكباش عمى 
شريحة زجاجية ثـ تسجيؿ النسبة المئكية لمحركة الجماعية تحت قكة التكبير الصغرل 

ئؿ المنكم لالكباش اما الحركة الفردية فتـ تقديرىا بكضع قطرة مف السا .لممجير الضكئي
قطرات مف محمكؿ الممح الفسمجي مع كضع غطاء  5عمى شريحة زجاجية ثـ اضافة 

 .تـ تقدير النسبة المئكية لمحركة الفردية باستخداـ العدسة ذات التكبير العالية ،الشريحة
 

  النسب المئوية لمنطف الحية: 

% 5م النيكركسيف تـ حساب النسب المئكية لمنطؼ الحية باستخداـ مزيج مف صبغت
كضعت قطرة مف المزيج  .غراـ مف صبغة االيكسيف الحمراء 1.76كالتي اضيؼ الييا 

تركت لتجؼ ثـ  ،عمى شريحة زجاجية تحكم عمى قطرة مف السائؿ المنكم لعمؿ المسحة
اذ تتمكف النطؼ الميتة بالمكف االحمر  .تـ حساب النطؼ الحية باستخداـ العدسة الزيتية

 .لنطؼ الحية بيضاء المكفبينما تبدك ا
 

  سالمة اكروسوم النطف: 

لبياف سالمة اكركسكـ النطؼ تـ استخداـ صبغة تريباف الزرقاء كصبغة كمزا، بعد 
كضعت قطرة مف السائؿ المنكم  NaCl %0.9 بإضافة 1:20تخفيؼ العينات بنسبة 

فرشت  %2المخفؼ عمى شريحة زجاجية ثـ مزجت مع قطرة مف صبغة التريباف الزرقاء 
 14 إلى HCL 1Nمؿ مف36)ليا المثبت  كأضيؼعمى الشريحة بعدىا جففت باليكاء 

تركت  ،Neutral redغـ مف  0.2مف محمكؿ الفكرمالدييايد مع اضافة  %37مؿ مف 
ساعات  3لمدة % 7.5بعدىا صبغت بصبغة كمزا  .لمدة دقيقتيف ثـ غسمت بالماء المقطر

تـ  .لمقطر ككضع غطاء الشريحة بعد تجفيفيادرجة مئكية غسمت بالماء ا 37بدرجة 
 200يقؿ عف  فحص المسحات بالمجير الضكئي باستخداـ العدسة الزيتية لحساب ماال

:  إلىنطفة في كؿ مسحة صنفت 
خاليا  ،خاليا حية مع اكركسكـ سميـ كذيؿ مصبكغ ،خاليا حية مع اكركسكـ سميـ

(. 12) فت الخاليا الميتةحية مع اكركسكـ محطـ اك مفقكد كبنفس الطريقة صف
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تركيز الفركتوز في البالزما المنوي لالكباش  تقدير
ثـ حضر  stock solution))لتر /ممي مكؿ 2.78تـ تحضير محمكؿ الفركتكز بتركيز 

كتـ تحضير كاشؼ الريسكرسينكؿ الذم ، لتر/ممي مكؿ 0.28منو المحمكؿ القياسي بتركيز 
جات حرارية عالية كبكجكد حامض الييدرككمكريؾ بتركيز يعطي لكنا احمرا بكجكد الفركتكز بدر

 (.13) لتر/مكؿ 10
 

مؿ مف الماء  2.9مؿ مف البالزما المنكم مزجت مع  0.1مزج  :تحضير راشح البالزما المنوي
 0.15بتركيز Ba(OH)2مؿ مف محمكؿ ىيدرككسيد الباريكـ  0.5المقطر ثـ اضيؼ ليا 

دقائؽ  5تركت لمدة . لتر/مكؿ 0.178بتركيز  ZnSO4 مؿ مف كبريتات الزنؾ 0.5لتر ك /مكؿ
تـ اخذ  ،دقيقة 15دقيقة كلمدة /دكرة 3000البركتيف بعدىا فصمت بجياز الطرد المركزم  إلزالة

(. 13)مؿ مف الراشح لقياس مستكل الفركتكز 1
 

 القياسي المحمول الكفء محمول العينات المواد

   مؿ 1 (المنوي البالزما) راشح

  مؿ 1  طرمق ماء

 مؿ 1   لمفركتوز القياسي المحمول

 مؿ 1 مؿ 1 مؿ 1 الريسورسينول كاشف

 مؿ 3 مؿ 3 مؿ 3 الهايدروكموريك حامض

 

درجة مئكية ثـ قيست االمتصاصية  90دقائؽ بدرجة حرارة  10تركت المحاليؿ لمدة 
حسب المعادلة  نانكميتر كتـ حساب تركيز الفركتكز 490لجميع المحاليؿ عند الطكؿ المكجي 

( : 13)اآلتية 
 

 11.12×  ػػػػػػػػػػػػػ  =لتر / ممي مكؿ تركيز الفركتوز
 

 

. يمثؿ حاصؿ ضرب تركيز الفركتكز القياسي في عامؿ التخفيؼ 11.12اذ اف الرقـ 
 

تقدير مستوى العناصر في البالزما المنوي لالكباش 
( Ni, K, Na, Ca, Mg, Zn) تقدير مستكل العناصر في البالزما المنكم لالكباش تـ

في كمية العمكـ قسـ  (England, Philips SP9)باستخداـ طيؼ االمتصاص الذرم مف نكع 

 العينة امتصاصية

 القياسي محمكؿاؿ امتصاصية
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اذ تـ تحضير  (.14) عمكـ الحياة ك الذم يعتمد عمى التغيير في الطاقة عند تبخير العناصر
ثـ حضرت تراكيز مختمفة مف المحمكؿ القياسي كقيست  ،المحمكؿ القياسي لكؿ عنصر

 ,283Mg نانكميتر Zn213) امتصاصية النماذج عند الطكؿ المكجي المحدد لكؿ عنصر
تـ تقدير تركيز  .(نانكميتر Ni 232ك  نانكميتر k760 نانكميتر ك ,Na 589 نانكميتر

. عمى المنحنى القياسي لكؿ عنصر العناصر في نماذج البالزما استنادا
-CPC (Oباستخدـ . BiolaboSAجاىزة مف شركة باستخداـ العدة اؿ تقديرهاما الكالسيكـ فتـ 

Cresol phtalein complexone )ففي المحمكؿ القاعدم . لتحديد التركيزالكمي لمكالسيكـ
 570 ليعطي مركبا لكنيا يقاس امتصاصيتو تحت الطكؿ المكجي ـالكالسيكمع  CPC  يتفاعؿ

 .نانكميتر
 

 والمناقشة النتائج
اذ كاف متكسط حجـ العينات ، ائؿ المنكم لالكباشمكاصفات الس 1يكضح الجدكؿ رقـ 

x 10 0.8±  2 كانت اعداد النطؼ مؿ 0.4±1.2ىك 
9 

ككانت النسبة المئكية لمنطؼ  مؿ/
عمى % 65، %80 كالحركة الجماعية كالنسبة المئكية لمحركة الفردية( 1)شكؿ  %85الحية 

النتائج اف تركيز الفركتكز في  تكأظير .%75التكالي كالنسبة المئكية الشكاؿ النطؼ الطبيعية 
لتر كيعد ىذا التركيز مرتفعا مقارنة بتركيزه في البالزما /ممي مكؿ 6±21السائؿ المنكم لالكباش 

  .لإلنسافالمنكم 
 

مواصفات السائل المنوي لالكباش وتركيز الفركتوز (: 1)جدول رقم
( مؿ)الحجـ  العدد

 
المعدؿ 

االنحراؼ ±
 المعيارم

اعداد النطؼ 
x 109مؿ / نطفة

المعدؿ 
االنحراؼ ±

 المعيارم

النسبة 
المئكية 
لمنطؼ 

 الطبيعية 

النسبة 
المئكية 
لمحركة 
 الفردية

النسبة 
المئكية 
لمحركة 

 الجماعية

تركيز الفركتكز 
لتر /ممي مك ؿ 

± المعدؿ  
 االنحراؼ المعيارم 

22 1.2  ±0.4 2 ± 0.8 75 80 65 21 ±6 

 

يعكس كظيفة الحكيصالت المنكية  قالف قأىميت لولبالزما المنكم اف تحديد مستكل الفركتكز في ا 
في الحكيصالت المنكية  كخاصة في حالة التياب الغدد االفرازية الذكرية الذم يؤدم الى ضمكر

كما اف انعداـ الفركتكز في البالزما المنكم . كبالتالي يؤثر عمى كمية الفركتكز المفرزة مف قبميا
كما اف تركيز الفركتكز  15) ).في االقنية الكعائية لمحكيصالت المنكية قد يشير الى كجكد خمؿ
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 بسبب االختالفات المكجكدة بينيـ في البالزما المنكم لالكباش اظير تبايف بيف االكباش انفسيـ
  .(16)مف ناحية عمؿ اليكرمكنات 

 

 
 

  x2304 النطف الحية والميتة باستخدام صبغة االيوسين بقوة تكبير: (1)شكل رقم 
 

 
 

 
 

  x 5760يوضح سالمة اكروسوم النطف باستخدام صبغة التريبان الزرقاء بقوة تكبير (: 2)شكل رقم 
 

نتائج الدراسة اف اعمى تركيز لمعناصر في البالزما المنكم لالكباش كاف تركيز  أظيرت
 0.8) كاقؿ تركيز كاف لعنصر النيكؿ( لتر/ممي مكؿ 18± 280)الصكديكـ بمغ مقداره  عنصر

ككاف ترتيب العناصر مف االعمى تركيز الى االدنى  (2)جدكؿ رقـ ، مؿ/مايكرك غراـ (±0.09 
 Na،k ،Ca ،Zn  ،Mg ،Ni :تركيز ىك 
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تركيز العناصر في البالزما المنوي لالكباش : (2)جدول رقم 
 

  
النتائج كجكد اختالؼ في تراكيز العناصر في البالزما المنكم لالكباش كيفسر  أظيرت

اف العناصر  .ذه العناصر كدكرىا في بقاء النطؼ كسالمتياىذا االختالؼ بتبايف في كظيفة ق
المعدنية كمنيا الخارصيف كالمغنيسيكـ كالبكتاسيكـ كالصكديكـ تميؿ الى تككيف معقدات مع 

. المعقدات يؤدم الى صعكبة قياسيا بصكرة دقيقة ىذهمككنات اخرل كتككيف 
 لبالزما المنكم لالكباشنتائج الدراسة اف تركيز تركيز عنصر الخارصيف في ا أظيرت

مؿ كيعد ىذا التركيز مرتفعا مقارنة بعنصر النيكؿ كيعكس اىمية /مايكركغراـ 13±  180 كاف
كما اف لمخارصيف دكرا ىاما في التقميؿ مف ، الخارصيف في نمك الغدد الجنسية كفي تكالد النطؼ
خارصيف بكميات اعمى في كما اف تكاجد اؿ .سمية العناصر االخرل المتكاجدة في السائؿ المنكم

  (.15)مف القذفة المنكية قد يككف السبب في الحركة الجيدة لمنطؼ في ىذا الجزء  األكليالجزء 
 14± 122النتائج اف تركيز المغنيسيكـ في البالزما المنكم لالكباش  أظيرتكما 
يرتبط مع المتحرر في خاليا النطؼ النو ATP  مؿ كىذا يعكس اىميتو في زيادة/مايكرك غراـ

اف  .المغنيسيكـ ثـ يتحرر منو في المايتكككندريا كبالتالي فيك يعمؿ عمى زيادة الخصكبة
انخفاض تركيز المغنيسيكـ ينتج عنو حالة القذؼ السريع كقد يعكد سبب ىذا النقصاف الى عدـ 

قد يعكد  كفاءة نظاـ النقؿ الفعاؿ الذم يعمؿ عمى نقؿ المغنيسيكـ مف الدـ الى السائؿ المنكم اك
(. 9) الى عدـ تناكؿ ما يكفي مف المغنيسيكـ مع كجبات الطعاـ

اف كجكد الكالسيكـ في البالزما المنكم قد يساىـ في حركة النطؼ بتركيزه االمثؿ لغرض 
 مشابواما الصكديكـ كالبكتاسيكـ فعمميما في السائؿ المنكم  ((17ناجح إخصابالحصكؿ عمى 

النيكؿ في  تركيزا منخفضا لعنصر النتائج أظيرتكما  (.11)ل لعمميما في سكائؿ الجسـ االخر

 (االنحراف المعياري± المعدل )تركيز العناصر  العناصر

Zn 

 مم/ مايكرو غراو 

180  ±13  

Mg 

 مم/ مايكرو غراو 

122 ±14  

Ca 

 نتر/ مهي مول 

17.9  ±3 

Na 

 نتر/ مهي مول 

280 ±18  

K 

 نتر/ مهي مول  

69  ±14 

Ni 

 مم/ مايكرو غراو 

0.8  ±0.09 
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سمبي عمى الخصكبة  تأثيرلما لو مف  مؿ/ مايكركغراـ  0.09±  0.8 البالزما المنكم لالكباش
فيك يقمؿ مف حركية كمعدؿ تككيف النطؼ مف قبؿ الخصية كيؤثر عمى انتاج التستكستيركف مف 

  .(17,15)خاليا اليدغ
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