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  Nutrition and male infertility الذكر في الخصوبة ونقص التغذية

 التغذية نقص لكف. الذكر في عميو ىو عما األنثى لدى وضوحا أكثر الخصوبة عمى التغذية تحديد تأثيرات      

 أكثر والنامي الصغير الحيواف يعد. الذكر في المنوي السائؿ وخواص انتاج ويشط الجنسي البموغ ظيور خرؤ ي

 نشاط في تأثيرىا مف بدال اليرموني النشاط في التغذية وتؤثر النضج الحيواف عف التغذية ونقص االجياد حساسية

 المعادف اف كما والفيتامينات البروتيف و الطاقة نقص تشمؿ التغذية عوامؿ. الخصية في المنوية الحيوانات تكويف

 .ميـ دور ليا السامة والعوامؿ

  Underfeeding التغذية مستويات نقص

 تقص عند التستوستيروف وافراز المنوية الحيوانات انتاج عمى المحافظة في الناضج الذكر قدرة مف الرغـ عمى

 إلى ىذا ويعزى البموغ في وتأخر الجنسي التطور في تخمؼ تظير السف الصغيرة الذكور فأف التغذية مستويات

 التغذية نقص تأثير الذكرية التناسؿ ألعضاء االفرازي والنشاط النمر تخمؼ و لمخصية اليرموني النشاط تثبيط

 في المستديـ التدمير نتيجة السف الصغيرة الحيوانات في نجاحا اقؿ لكنيا الناضجة الحيوانات في اصالحو يمكف

 لدى الجنسية الفعالية و الجنسية الرغبة خفض إلى تؤدي التغذية وزيادة السمنة .الجرثومي الطالئي النسيج

 في عميو ىو مما اكثر الفتية الذكور عمى يؤثر البروتيف نقص. الحار الموسـ خالؿ وخاصة والثيراف الكباش

 وتدىور الجنسية رغبتيا في انخفاض تظير البروتيف منخفضة عميقة تغذي التي الصغيرة الذكور األكبر الحيوانات

 يكوف ال البروتيف بنسبة العالي الغذاء تتأثر ما نادرا والكباش الناضجة الثيراف بينما المنوي السائؿ صفات في

 .اشبالك لدى جيدة منوية حيوانات إلنتاج ضروريا

  Vitamin deficiencies الفيتامينات نقص

 في A فيتاميف تأثير.  المزرعة حيوانات اغمب في الخصية ضمور الى يؤدي الكاروتيف أو A فيتاميف نقص     

 حقف واف ، Gonadotropin القف محرضات ىرمونات افراز خفض خالؿ مف مباشر غير يكوف ربما الخصية
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 الذي والدائـ الكبير الضرر حاالت باستثناء المنوية الحيوانات تخميؽ عممية سيعيد A فيتاميف او القند محرضات

 في وضمور تغيرات حصوؿ أظيرت A بفيتاميف منخفضة عميقة عمى غذيت التي العجوؿ.  الخصية في حصؿ

 عممية في تأثير أي البالغة الثيراف تظير لـ حيف في Germinal epithelium لمخصية رثوميةالج المولدة الخدي

 .المنوية الحيوانات تحميؽ

  Mineral deficiencies المعادن نقص

 نقص اف اذ. لمذكور التناسمية الفعالية في النادرة المعادف نقص تأثير تخص التي المعمومات في قمة ىناؾ     

. المنوي السائؿ صفات بعض وتدىور الجنسية الرغبة ضعؼ أسباب أحد أنو يعتقد lodine deficiency اليود

 والكوبمت Copper كالنحاس الغذائية االضافات بعد والخصوبة المنوية الحيوانات انتاج في تحسف لوحظ كذلؾ

Cobalt والزنؾ Zinc والمنغنيز Manganese .الجنسية الغدد عمى سمبية تأثيرات الى ادى النباتي االستروجيف 

 عمى اعشابيا تحتوي مراعي عمى ترعى التي والماشية األغناـ لدى الخصوبة انعداـ أف اال ، لمذكور المساعدة

 الحيوانات انتقاؿ وفشؿ Cervical mucus الرحـ لعنؽ المخاطية المادة تغيرات الى يعود قد استروجينية مركبات

 في سمبيا تؤثر المشعة واأليونات التربة وامالح الكيميائية المواد مف العديد. األنثوي التناسمي الجياز في المنوية

 .ونةبالم الحيوانات ذكور مف العديد في الحيامف تكويف عممية

 

     التناسلدور السيمينيوم في 

تبرز أىمية السيمينيـو في التناسؿ مف خالؿ المساىمة في تحسيف األداء التناسمي لإلناث والتأثير في       

خصوبة الذكور ، وأف النظاـ الغذائي لألـ يمكف أف يؤثر عمى تطور الخصية وتكويف الحيوانات المنوية لصغارىا 

الماعز. كذلؾ تـ استخداـ السيمينيوـ عمى نطاؽ واسع لتحسيف الذكور عف طريؽ تعديؿ تخميؽ التستوستيروف في 

( عند تجريعو عمى  األداء التناسمي لمذكور وذلؾ عف طريؽ تحديد تأثير السيمينيوـ بشكؿ )سيمينيت الصوديـو
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مقاييس الخصية ، وصفات السائؿ المنوي وتركيز ىورموف التستوستيروف لذكور ماعز السانيف وكانت مدة 

يومًا اذ لوحظ بأنو لـ يتأثر طوؿ الخصيتيف وسمؾ الخصية اليسرى بالمعالجة ، وكانت درجة  90التجربة 

الحموضة المنوية معنوية بشكؿ ممحوظ مختمفة بيف المجموعتيف عالوة عمى ذلؾ ، تـ زيادة حجـ القذفة ، نشاط 

المكممة مقارنًة   (Se) نيـوكتمة الحيوانات المنوية ، الحركية التقدمية والشكؿ الطبيعي في مجموعة السيمي

،  E ، فيتاميف L-Glutathione  ،N-Acetyl Cysteine بالسيطرة . أف وجود المزيج مف المضاد لألكسدة

( وبجرعات  C فيتاميف ممغـ / مؿ يحافظ عمى معايير سرعة ونسبة الحيوانات  1، الكالسيـو ، الزنؾ والسيمينيـو

 ى.مقارنة بالسيطرة والعينات األخر  ظ قيـ أعمىالمنوية مع الحركة التقدمية بشكؿ ممحو 

 
لمتحقؽ مف آثار الخميرة المدعمة بالسيمينيوـ عمى نمو الخصية ( 2018واخروف، ) Shi وفي دراسة اجراىا      

ومستوى التستوستيروف فقد تـ اختيار عينات مف ماعز تاييانغ األسود ، وقسمت الدراسة الى اربع مجاميع وتـ 

 /ممغـ/كغـ 4.0و  2.0،  0.5العميقة االساسية لمماعز وصغارىا وتـ اضافة السيمينيوـ بمستويات ) اضافة 

DM)  بعد ثالثيف يوًما مف الفطاـ ، تـ جمع الخصيتيف مف صغار الماعز ، وبعد فحص حالة تطور الخصية ،

وزف الخصية  (P≤0.05) رتفاعفي النظاـ الغذائي لمماعز أدى إلى ا Se الفسمجية ، أظيرت النتائج أف مكمالت
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بكثير  أعمى Se في مجموعات مكمالت ؾوالحجـ والطوؿ والعرض ، وكانت كثافة الخاليا المنوية والخاليا اليد

 مقارنة بمجموعة السيطرة . 

 

اف إعطاء السيمينيـو أدى إلى تحسيف الرغبة الجنسية وخصائص السائؿ المنوي ومستويات ىرموف      

مكمالت الغذائية مف السيمينيـو لتحديد تأثير اليت . ففي دراسة اجرا(2009وآخروف، ) (Baiomy التستوستيروف

عمى خصائص السائؿ المنوي ، قياس الخصية وتركيز ىرموف تستوستيروف المصؿ في االكباش  يالزنؾ العضو و 

 0.3السيطرة و ) ، مجموعةمجموعات متساويةعشوائيًا لعشريف ذكرًا ناضجًا جنسيًا إلى  تمالناضجة ، قس

يومًا إذ تـ  120، ولمدة  (Se+Zn) ممغـ Zn + 0.3 Se  ممغـ 40و   Zn)ممغـ/كغـ 40و ) Se) ممغـ/كغـ

يومًا ، أشارت النتائج إلى أف  15جمع عينات السائؿ المنوي كؿ ثالثة اسابيع وتـ قياس محيط كيس الصفف كؿ 

اي اختالؼ فييما. في المقابؿ ، تأثرت خصائص  لـ يالحظ التستوستيروفمحيط كيس الصفف وتركيز ىرموف 

في المجموعات المعاممة  (P≤0.05) السائؿ المنوي وزيادة كثافة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية الكمي
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لكنيا وصمت الى ذروتيا في المجموعة االخيرة مقارنة بالسيطرة ، باإلضافة إلى ذلؾ (Se+Zn)  و Znو Se بالػ

مف تمؾ  (P≤0.05)  (Se+Zn)كة الحيوانات المنوية التقدمية الجماعية والفردية أعمى في مجموعة، كانت حر 

يمكف أف يحسف خصائص  (Se+Zn) و السيطرة ، خمصت الدراسة إلى أف اعطاء Se الخاصة بمجموعات

  . التكاثر السائؿ المنوي ، مما قد يؤدي إلى تحسف عاـ في األداء اإلنجابي لمكباش المعالجة خالؿ موسـ

( حوؿ تقييـ تأثير مكمالت السيمينيوـ العضوية وغير 2017واخروف، ) El‐Sharawyوفي دراسة اجراىا      

العضوية عمى جودة السائؿ المنوي ومصؿ الدـ في ثيراف الجاموس ، إذ لوحظ أف قياسات السائؿ المنوي )حجـ 

في  ( متأثرةP≤0.05القذفة ، الحركة الجماعية ، الحركة الفردية ، تركيز الحيوانات المنوية / مؿ( معنوية )

العضوي بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ، واف التحسف في قياسات السائؿ  Seالمجموعة المضاؼ ليا السيمينيوـ 

المنوي زاد تدريجيًا مف الشير األوؿ إلى الشير الثالث ، كذلؾ أظيرت المجموعة المعاممة بالسيمينيوـ العضوي 

لمنوية الحية مقارنة بالمجموعة المعاممة بالسيمينيوـ غير ( في النسبة المئوية لمحيوانات اP≤0.05زيادة معنوية )

( في النسب المئوية غير P≤0.05العضوية انخفاضًا معنويًا ) Seالعضوي ، فضاًل عف ذلؾ ، اظيرت مجموعة 

غير العضوي خالؿ مدة التجربة . ىذه  Seالطبيعية لمحيوانات المنوية )المتشوىة( مقارنة بالمجموعة المعاممة بالػ 

 Se( اذ أدى إضافة مكمالت السيمينيوـ 2009واخروف، ) Baiomyالنتائج كانت مماثمة مع دراسات السابقة لػػػ 

الى تحسيف قياسات السائؿ المنوي في الجوانب النوعية . كما ، كانت حركة الحيوانات المنوية ، وتركيز السائؿ 

ى في السائؿ المنوي الذي تـ تغذية حيوانات التجربة المنوي ، وحجـ القذفة والعدد الكمي لمحيوانات المنوية أعم

( أف المكمالت 2013واخروف، ) Ahangariممغـ/كغـ( . كما واكدىا  0.5و  0.2بالسيمينوـ العضوي مف )

ممغـ/كغـ( قد حسنت مف حركة وحيوية  0.3و  0.2،  0.1وبمقدار ) Seالغذائية العضوية المتمثمة بالسيمينيوـ 

 0.3والنسب المئوية الطبيعية لمحيوانات المنوية مقارنة مع السيطرة وكانت أفضؿ النتائج فػػػػػي  الحيوانات المنوية

 ممغـ/كغـ .
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 :التناسؿ في الزنؾ تأثير

 ضرورياً  و ميماً  دوراً  يمعب اذ األعضاء وظائؼ في النادرة العناصر أىـ أحد ىو الزنؾ إف الدراسات أثبت     

 العميقة في الزنؾ إضافة  اف إذ(. 2013 واخروف، (Rowe المنوي السائؿ وصفات التناسمي الجياز تطوير في

 العنصر  ىذا إف(. 2014, وآخروف(Kundu   األغناـ يف والتناسمي اإلنتاجي األداء عمى كبير بشكؿ يحسف

ف لمذكور، التناسمي الجياز في الطبيعي لألداء أساسياً  يعد المعدني  يؤدي إف يمكف الغذائية  العميقة في إضافتو وا 

 واف. ( 2016, وآخروف (Zhao العقـ مف تعاني التي الذكور في المنوية الحيوانات نوعية في كبيرة زيادة الى

 لمنضج ضروري الزنؾ أف المعروؼ ومف. المنوية الحيوانات وتكويف الخصية نمو في تكمف Zn لمػػ الحاجة

  . التناسؿ وبداية الجنسي

 وعالوة. والكمى الكبد وخاصة األعضاء بباقي مقارنة الفقاريات خصية في عالية مستويات في الزنؾ يوجد     

 العديدة اإلجياد بعوامؿ الخصية اصابة مف يقمؿ أف يمكف الزنؾ بأف تفيد التي التقارير بعض ىناؾ ، ذلؾ عمى

 وبجرعة الزنؾ إعطاء أف إلى الدراسات مف العديد أشارت أخرى ناحية ومف .والحرارة والفمورايد الثقيمة المعادف مثؿ

 100 لػمػػ والدة 120-80 مف وبتقدير المواليد نسبة زيادة إلى سيؤدي التزاوج قبؿ أشير ستة ولمدة يومياً  ممغـ 13

 التوائـ عدد في والزيادة اإلناث في االخصاب نسب زيادة في الكبيرة الزنؾ أىمية عمى يدؿ وىذا نعجة،

Hemingway) ،2001 واخروف.) 

 لمزنؾ أف إذ الذكور لدى الجنسي الضعؼ عف فضالً  عاـ بشكؿ التناسؿ ضعؼ إلى يؤدي الزنؾ نقص أف     

 الحيوانات أنضاج في أيضاً  ميماً  ودوراً  (Germ cells) ماعز خصية في  الجرثومية الخاليا نمو في ميماً  دوراً 

 ونسبة تركيز مف يزيد ، مؿ/  ممغـ 1 وبجرعة الزنؾ إف( 2015) واخروف، Kirilova وأكد كما. المنوية

  . السيطرة مجموعة مع مقارنة ، بكثير أعمى القيـ في التقدمية الحركة مع المنوية الحيوانات
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, 40, 20, 0) مختمفة ومستويات بتراكيز( الزنؾ كبريتات) الزنؾ إضافة تأثير( 2015) وآخروف، Liu الحظ   

 اظيرت ، الكشميري لياونينغ ماعز لذكور التستوستيروف وىرموف النمو اداء في الجافة لممادة كغـ/ ممغـ( 80

 كمادة كغـ/ ممغـ  80 و 40 إضافة في نتائج أعمى وكانت التستوستيروف ىورموف تركيز في زيادة ىناؾ النتائج

   . جافة

  :المنوي السائل عمى الزنك تأثير

 لمسائؿ الدوري التقييـ  فأف وليذا ، اإلنتاج زيادة في األساسية  العوامؿ أحدى ىي الكباش خصوبة تعد      

 لمتنبؤ عمييا االعتماد يمكف التي الميمة األمور مف يعد( التسفيد موسـ الكباش إدخاؿ قبؿ) مبكرة بأعمار المنوي

 لذا القطيع، خصوبة زيادة إلى يؤدي سوؼ عالية منوي سائؿ صفات ذات كباش استخداـ إف اذ الكباش، بخصوبة

 أثناء الخصية في الزنؾ تجمع يتـ. الكباش تربية تكاليؼ مف سيقمؿ مبكر بعمر المنوي السائؿ صفات تثبيت فاف

 االنقساـ وفي النطؼ تكاثر تنظيـ في رئيسًيا دوًرا يمعب والذي ، المبكرة المراحؿ في المنوية الحيوانات تكويف

  سبب ىو الذي المنوية الحيوانات تكويف دوف يحوؿ الزنؾ في نقص أي فإف   لذا. الجرثومية لمخاليا االختزالي

 .المنوية الحيوانات تشوىات في رئيسي

Foresta    ،وعالقة القذفة مستوى وفي البربخ ، الخصية في الزنؾ مستويات تركيز  سجموا( 2014) واخروف 

 البالزما في الزنؾ مف المثمى التراكيز وعالقة ، المنوية الحيوانات حياة مف المختمفة المراحؿ في الزنؾ دور

 نشاط وتعزيز البقاء عمى والقدرة ، الجماعية والحركة ، المقذوفة المنوية الحيوانات في تراكيزه عالقة و المنوية

 .األكسدة مضادات

 البربري الماعز ذكور عمى المنوي السائؿ صفات في الزنؾ تأثير( 2014) وآخروف، Kumar الحظ كما    

 فروقا النتائج أظيرت اذ المميوف في جزء 150 بتركيز( الزنؾ كبريتات) الزنؾ أضافة خالؿ مف أياـ 105 لمدة

 المشوىة المنوية الحيوانات ونسبة السيطرة بمجموعة مقارنة المنوي السائؿ حجـ حيث مف 90 اليـو في معنوية
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 الحية المنوية الحيوانات نسبة وكاف% 9.08 كانت السيطرة مجموعة مع مقارنة 5.08% كانت يوماً  60 بعد

 باليوـ مقارنة 105 اليوـ في واضح بشكؿ الجماعية الحركة زادت كما% 82.42 السيطرة ومجموعة %91.83

  اليوـ في حيواف/  ممغـ( 200, 100, 50, 0) وبتراكيز( الزنؾ كبريتات) الزنؾ إضافة تأثيرات بيف اف. صفر

 سنة 2 وبأعمار( beetal) بيتؿ الباكز لماعز المنوي البالزما في األكسدة ومضادات المنوي السائؿ صفات في

 كما ، السيطرة مجموعة مع مقارنة المنوي السائؿ حجـ في معنوية زيادة النتائج أظيرت اذ أشير 3 ولمدة

 مقارنة التوالي عمى 3.62 و 3.33 و 3.34 كانت اذ المعامالت لمجموعة الميتة الحيوانات نسبة وانخفضت

 فسر وقد, ممغـ 100 ىو تركيز أفضؿ وكاف معنوية الفروؽ كانت اذ%  4.36 كانت والتي السيطرة بمجموعة

 ينتج  والذي أساسية كمادة الزنؾ المتضمنة الغذائية لممكمالت المنوي السائؿ صفات في التحسف ىذا  الباحثوف

 امتصاص يحسف وىذا( lactate dehydroge-nase and sorbital dehydrogenase)إنزيمات

 الممحقة الجنسية الغدد إفراز يحفز و,  الفعالة األوكسجيف أنواع وتدمير المنوية الحيوانات بواسطة األوكسجيف

(Kumar 2006, واخروف.) 

 
Effects of increasing ROS level in seminal plasma 
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 التناسمي األداء عمى الخميرة اضافة تأثير

 الخصيتيف حجـ زيادة في تسببت الغذائي النظاـ في الخميرة مكمالت أف الى العديد مف الباحثيف اشار      

، El-Shamaa)، (2002 الحظ كذلؾ. التكاثر كفاءة عمى تأثير ليا والتي( والمطموب الطبيعي المستوى ضمف)

 مستوى عمى ايجاباً  يؤثر والذي.  الخصيتيف حجـ لزيادة نتيجة الجنسي البموغ مرحمة تسرع الخميرة اضافة أف

 5 وبتركيز الحمالف عالئؽ الى الخميرة اضافة عندAl-Dairi ، (2014) اشار إذ ، التستوستيروف ىورموف

 الذكري الجنسي اليورموف تركيز في معنوي فرؽ وجود الحظ ، الفـ طريؽ عف اعطيت والتي ، يومياً  راس/غراـ

 المنوي السائؿ صفات في حسابية زيادة وجود الحظ كذلؾ ، التجربة مف االخيرة اشير الثالثة خالؿ التستوستيروف

 ( .الميتة لمحيامف المئوية والنسبة والفردية الجماعية الحركة ، الحيامف تركيز ، القذفة حجـ) ومنيا

 العقـ لعالج Proxeed plus بمس بروكسيد

 في تقع والتي الجسـ في الطاقة إنتاج عف المسؤولة Q-Tin إنزيمات بعض عمى يحتويىو مركب  البروكسيد     

 المنطقة الرأسية قوة في تتسبب وبالتالي المنوي السائؿ في المنوية الحيوانات إلى تنتقؿ ثـ الجسـ في النووي الحمض

 نسبة زيادة عمى يعمؿ أنو إلى باإلضافة المنوية الحيوانات عدد زيادةىذا المركب عمى  عمؿي .المنوية محيواناتل

 فرصة زيادة عمى يساعد وبالتالي تشوىات حدوث يمنع وكذلؾ المنوية الحيوانات تقوية عمى تعمؿ والتي الخصوبة

،  الجسـ وظائؼ عمؿ تحسيف عمى تعمؿ التي والفيتامينات المعادف مف كبيرة نسبة المركب ىذا في وجد، ي اإلنجاب

 المختمفة األوعية مف المنوية الحيوانات سائؿ اخراج عف المسؤوؿ الرئيسي العامؿ وىو الستريؾ، حمض عمى يحتوي

 أساسي جزء وىي ، L-carnitine ىي أخرى عناصروىناؾ  .المنوية الحيوانات تدفؽ مف يزيد وبالتالي الجسـ في

 .Vitamin C و C و B فيتاميف مثؿ أخرى عناصر إلى باإلضافة ، جيدة منوية حيوانات تنتج المنوي، السائؿ مف
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 عممية عمييا تنطوي التي المحددة الغذائي التمثيؿ وظائؼ Proxeed plus بمس المركب بروكسيد يستيدؼ

 .المنوية لمحيوانات الغذائي التمثيؿ
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