820-0318-15 'דו"ח מסכם לתוכנית מחקר מס

_______ שנים3___________ מתוך3___:שנת המחקר

תנועה פרוגרסיבית כמדד להערכת איכות הזרמה של פרים
Progressive motility as indicative parameter to evaluate semen quality in
bulls

מוגש להנהלת ענף הבקר לחלב
ע"י
 רחובות, הפקולטה לחקלאות,ד"ר צביקה רוט – המחלקה לבעלי חיים
roth@agri.huji.ac.il
.  חפץ חיים,"המנהל המקצועי של "שיאון

– ד"ר יואל זרון

:הצהרת החוקר הראשי
.הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים
 לא:הניסויים מהווים המלצות לחקלאים

17.07.2016

: תאריךZvi Roth חתימת החוקר

:רשימת פרסומים שנבעו מהמחקר
1. Ying LPD, KaloT, Zeron YC, Roth ZPI (2014) Progressive motility—a potential
predictive parameter for semen fertilization capacity in bovines Zygote,
doi:10.1017/S0967199414000720
2. Grossman D, Argove-Argaman N, Zeron Y Roth Z (2016) Bovine spermatozoa with
high- and low progressive motility differ in their membrane lipid composition The annual
Meeting of the Association for Applied Animal Andrology (abstract)

1

תקציר
ממשק הרבייה ברפת החלב בארץ ובעולם מבוסס על הזרעות מלאכותיות ומתאפיין בשימוש
בזרמה קפואה הנאספת מפרים נבחרים .כלומר ,זרמה של מספר מצומצם של פרים משמשת
להזרעת כמות רבה מאד של פרות .בהתאם לכך ,איכות הזרמה מהווה פקטור משמעותי בממשק
הרבייה האינטנסיבי .ירידה או פגיעה באיכות הזרמה יכולה לגרום לנזקים כלכליים כבדים .בהתאם
לכך ,היכולת לאפיין את איכות הזרמה ובחינת פרי ההרבעה הופכים למרכיב מרכזי בפוריות עדר
הבקר לחלב ,ולו רק מהסיבה שזרמה מפר אחד משמשת להזרעת מאות פרות .לאור מורכבות
תהליך הספרמטוגיניזה ,ורגישות התהליך לגורמים סביבתיים ,תיתכן פגיעה באיכות הזרמה
וביכולת ההפריה של תא הזרע .ידוע שאיכות הזרמה מושפעת מעונתיות ,גיל ,תזונה ,תחלואה,
מזהמים סביבתיים וגורמים גנטיים .איכות הזרמה ניתנת להערכה ע"י מדדים פיזיולוגים ,מדדים
ביוכימיים ומולקולריים ,והקורלציה ביניהם .אם כי נכון להיום היכולת לאפיין את איכות תא הזרע
עדיין מוגבלת .מבין הפרמטרים הפיזיולוגים נמצא שלתנועתיות יש את הקשר החזק ביותר
לפוריות.
בעבודה הנוכחית התמקדנו במשמעות התנועה הפרוגרסיבית בניסיון לאפיין תאי זרע בעלי תנועה
פרוגרסיבית נמוכה וגבוהה .בחנו את המתאם בין תנועה פרוגרסיבית כפי שנקבע במכשיר ה-
 SQA-vbוכשר ההפרייה .ניסינו לאפיין את התנועתיות הפרוגרסיבית על פי מדדים ביוכימיים
ובכלל זה ריכוז יונים בנוזל הזרמה והרכב השומנים בממברנת תא הזרע ובנוזל הזרמה .בהתבסס
על נתוני "שיאון" קבענו ערכי הסף עבור זרמה המתאפיינת ב( HPM -תנועתיות פרוגרסיבית
גבוה) ,או ב( LPM -תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה) .נקבע ערך גדול מ 70% -עבור קבוצת ה-
 HPMו 60% -עבור קבוצת ה .LPM -בהמשך העבודה נבחרו פרי הניסויHPM (n=9), LPM ,
) , (n=6מהם נאספה זרמה .לביצוע אנליזת ריכוז אלמנטים כימיים ואנליזת חומצות שומן .נמצא
קשר חזק כי לאחוז תאי הזרע בעלי תנועתיות תקינה ולאחוז תאי הזרע בעלי מורפולוגיה נורמלית
יש לתנועתיות פרוגרסיבית בתאי זרע ( .)P≤ 0.001 , R2≥0.99כמו כן ,נמצא קשר והפוך בכיוונו
בין ריכוז תאי הזרע בזרמה לאחוז תאי הזרע הנעים פרוגרסיבית ( .(P≤ 0.001 ,R2=0.441באופן
כללי לא נמצאו הבדלים בריכוז האלמנטים בין דוגמאות בעלות  HPMל .LPM -אך נמצאה נטייה
למובהקות ( )P≤0.098בריכוז אלומיניום בנוזל זרמה בעל תנועתיות פרוגרסיבית גבוהה ( 0.440
 )mg/Lלעומת נמוכה (.)0.168 mg/L
אנאליזת חומצות השומן העלתה כי ריכוז חומצות השומן הרוויות וחומצות השומן החד -והרב בלתי
רוויות לא נבדל בין שתי הקבוצות ,אולם התקבלו שינויים ברורים ובולטים בריכוז חומצות שומן
ממשפחות האומגה 3-והאומגה .6-אחוז חומצות השומן מסוג אומגה  6היה גבוה יותר בקבוצת
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ה LPM -בהשוואה לקבוצת ה 13.03( HPM -לעומת  ,10.73%בהתאמה;  .)P≤0.0001ריכוז
החומצה הלינולאית נמצא בריכוז גבוה יותר בתאי זרע מקבוצת ה LPM -לעומת ה5.72( HPM -
לעומת  ,4.28%בהתאמה;  .)P≤0.001לעומת זאת ,אחוז חומצות השומן מסוג אומגה  3היה
גבוה יותר בקבוצת ה HPM -בהשוואה לקבוצת ה 29.1( LPM-לעומת  ,25.1%בהתאמה;
 .)P≤0.014שינויים אלו באו לידי ביטוי ביחס אומגה  6לאומגה  3גבוה יותר בקבוצת הLPM -
אשר נבדל באופן מובהק מקבוצת ה 0.51( HPM-לעומת , 0.37בהתאמה; .)P≤0.001
בסדרה נוספת של ניסויים בחנו את כושר ההפריה של זרמה בעלת תנועתיות גבוהה ונמוכה
במודל ) .in vitro fertilization (IVFנמצא כי שעור הביציות שעברו הפריה והתפתחו לעוברים בני
 2-4תאים היה נמוך באופן מובהק עבור זרמה בעלת תנועה פרוגרסיבית נמוכה בהשוואה לזו עם
תנועה פרוגרסיבית גבוהה ( 80.5לעומת  ,88.1%בהתאמה;  .(P=0.001בנוסף ,שעור העוברים
שגדלו והתפתחו עד לשלב הבלסטוציסט 7 ,ימים לאחר הפריה ,היה נמוך עבור זרמה בעלת
תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה בהשוואה לזרמה עם תנועה פרוגרסיבית גבוהה ( 23.5לעומת,
 ,33.5%בהתאמה; (.(P=0.026
לסיכום :אנו סבורים כי תנועה פרוגרסיבית היא פרמטר אינדיקטיבי לאיכות זרמה וכושר הפרייה
 . in vivoהעובדה כי הרכב הליפידים בממברנה עומד בבסיס ההבדל ,יתכן כי ניתן לשפר את
התנועה הפרוגרסיבית ובכך את איכות הזרמה באמצעות מניפולציה תזונתית.

מבוא
ממשק הרבייה ברפת החלב בארץ ובעולם מבוסס על הזרעות מלאכותיות ושימוש בזרמה קפואה
הנאספת מפרים נבחרים ,כלומר ,זרמה של מספר מצומצם של פרים משמשת להזרעת כמות רבה
מאד של פרות .בהתאם לכך ,איכות הזרמה מהווה פקטור משמעותי בממשק הרבייה האינטנסיבי.
ירידה או פגיעה באיכות הזרמה מביאה להשלכות כלכליות כבדות ,ולכן למציאת פרמטרים לאפיון
איכות הזרמה יש חשיבות רבה .מחקרים הראו קורולציה בין מאפייני זרמה שונים ,לאיכות זרמה.
מבין הפרמטרים הפיזיולוגים נמצא שלתנועתיות יש את הקשר החזק ביותר לפוריות .מקובל
לחשוב שתנועתיות טובה מהווה את המרכיב המרכזי בפוריות זכרית תקינה ,כך שפרטים עם
פגיעה כלשהי בת נועתיות נחשבים לא פוריים .יחד עם זאת ,חשוב לזכור שזיהוי של פגיעה
בתנועתיות נחשב לסימן קליני יותר מאשר לאבחנת הפתוגניזה וברקע יכולות להיות בעיות כגון
פגיעות גנטיות ,עומס חום ,טראומה ,דלקות ,חסרים מבניים וכדומה ( .)Turner, 2006כמו כן,
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שימוש בתנועתיות כמדד יחיד להערכת איכות זרמה הינו מוגבל ובעל יכולת ניבוי נמוכה כך שיש
צורך בביסוס הקשר בין מדד זה לפרמטרים נוספים.

הערכת איכות זרמה באמצעות מדדים פיזיולוגיים
איכות הזרמה ניתנת להערכה ע"י מדדים פיזיולוגים ,מדדים ביוכימיים ומולקולריים ,והקורלציה
ביניהם .אם כי נכון להיום היכולת לאפיין את איכות תא הזרע עדיין מוגבלת.המדדים הפיזיולוגים
השכיחים להערכת איכות זרמה הם :ריכוז הזרמה ,נפח זרמה ,מס' תאים ,מספר ואחוז תאים
בעלי תנועתיות ובעלי תנועתיות פרוגרסיבית ,אחוז תאי זרע בעלי מורפולוגיה תקינה ומהירות
התנועה של תאי הזרע .ארגון הבריאות העולמי קבע ערכי מינימום לזרמה באיכות טובה עבור כל
אחד מהמדדים הנ"ל ( .)WHO, World Health Organization, 2010חריגה מערכים אלו
משמעה זרמה באיכות ירודה .קיימות מספר שיטות למדידת והערכת מדדים פיזיולוגים .הראשונה
היא על ידי התרשמות סובייקטיבי ת תחת מיקרוסקופ אור .בשיטה זו תיתכן שונות הנובעת
מהסובייקטיביות של הבוחן אך היא עדיין שימושית .בצד השימוש במיקרוסקופ עולה וגובר
השימוש במכשירים כגון ה ,Computer-aided Sperm Analysis (CASA) -והSperm -
) .Quality Analyzer (SQAבארץ ,ב"שיאון" נעשה שימוש במכשיר ה SQA-vbהמכויל ל
 . bovineזהו מכשיר אופטי אשר מקרין אור על דוגמת הזרמה ומזהה שינויים בצפיפות האופטית
הנובעים מתנועת תאי הזרע .שינויים אלו נרשמים ע"י תא פוטומטרי ומתורגמים לנתון מספרי
שנקרא  .sperm motility indexמדד זה מגלם בתוכו מספר מדדים :ריכוז תאי זרע ,מורפולוגיה,
אחוז וריכוז תאי זרע בעלי תנועתיות ותנועתיות פרוגרסיבית וסה"כ מספר תאים בדוגמא .השימוש
במדדים אלו להערכת איכות הזרמה הינו מקובל במחקר ,ברפואה ובמכוני ההזרעה אך חשוב
לציין כי שימוש במכשור זה ככלי יחיד אינו מספיק לאמוד את איכות הזרמה ( De Los Rios.,
.)2004, Lewis 2007, Argov et al., 2007

התנועה הפרוגרסיבית
את תנועת התאים ניתן לאפיין במספר פרמטרים כגון מהירות ממוצעת של תאים ,מספר תאים
נעים ומספר תאים הנעים בתנועה פרוגרסיבית .האחרון הינו פרמטר חשוב לתהליך ההפריה
היות ועל תא הזרע לעבור מרחק רב בצינור המין הנקבי החל בוואגינה וכלה באמפולה שם
מתבצעת ההפריה .תנועה פרוגרסיבית מתאפיינת בתנועת זנב סימטרית עם צורת גל בעלת
אמפליטודה נמוכה אשר מניעה את תא הזרע בקו ישר קדימה ומאפשרת לו לעבור במדיומים בעלי
צמיגיות נמוכה יחסית כגון הפרשות הרחם .תאי זרע בעלי תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה ,יתכן ולא
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יצליחו לעבור את  cervix rings /foldsולהגיע אל אזור ההפריה בצינור מוביל הביצית .את
התנועתיות הפרוגרסיבית רוכשים תאי הזרע לאחר המירוק ( .)Yanagimachi, 1994ידוע כי
לנוזלי בלוטות המין האקססוריות השפעה רבה על תנועתיות תאי הזרע .תוספת של פלסמת
הזרמה לתאי זרע באפידידימיס הביאה להתחלת התנועה פרוגרסיבית של התאים ( Lindholmer
 .)1974מספר גורמים נוספים משפיעים על תנועתיות תא הזרע בין הידועים לנו הם :טמפרטורה,
רמת צמיגות המדיום ,מידת בשלות התאים ,נוכחותו של היון ביקרבונט ,מוטציות גנטיים ,נוכחות
חומר "דלק" כמו גלוקוז ,נוכחות קלציום ו .pH
בעבודה הנוכחית התמקדנו במשמעות התנועה הפרוגרסיבית בניסיון לאפיין תאי זרע בעלי תנועה
פרוגרסיבית נמוכה וגבוהה .בחנו את המתאם בין תנועה פרוגרסיבית כפי שנקבע במכשיר
ה  SQA-vbובין מדדים ביוכימיים ובכלל זה (א) ריכוז יונים בנוזל הזרמה ו (ב) הרכב השומנים
בממברנת תא הזרע ובנוזל הזרמה.

מטרות המחקר
המטרה הכללית של העבודה הנוכחית היא לבחון האם תנועה פרוגרסיבית של תאי זרע יכולה
לשמש כמדד להערכת איכות זרמה .בכלל זה:
(א) לאפיין את המנגנון שבבסיס התנועה הפרוגרסיבית
(ב) לבחון האם קיים מתאם בין התנועה הפרוגרסיבית לפרמטרים פיסיולוגים נוספים של תאי
הזרע
(ג) לבחון את ריכוז יונים בנוזל הזרמה
(ד) לבחון את הרכב הליפידים בנוזל הזרמה ובממברנת תאי הזרע.
(ה) לבחון האם קיים מתאם בין תנועה פרוגרסיבית וכושר ההפריה.

דו"ח ביצוע המחקר
בשלב הראשון נקבעו ערכי הסף עבור שתי קבוצות הניסוי :זרמה המתאפיינת ב( HPM -תנועתיות
פרוגרסיבית גבוה) ,או ב( LPM -תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה) .במהלך חודש אפריל  2014נבחן
אחוז התנועתיות הפרוגרסיבית עבור כל ההקפצות שנעשו בשיאון  .לצורך כך נכללו הקפצות
ראשונות בלבד .ניתוח הנתונים נעשה בשני אופנים :הראשון בחן את התנועתיות הפרוגרסיבית
של כל מירוק ומירוק ( )n=319ללא התייחסות לפר התורם .הניתוח השני בחן את ממוצע
התנועתיות הפרוגרסיבית עבור כל פר ופר ( .)n=58מספר ההקפצות הממוצע לפר בחודש בו
נאספו הנתונים היה כ 5.5-הקפצות (גרף  .)1בניתוח הראשון התפלגות הנתונים הייתה לא
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נורמלית .התקבלו ממוצע וחציון של  68.96%ו  ,69.3%בהתאמה עם סטיית תקן של .10.99
בניתוח השני התקבלה התפלגות נתונים נורמלית ,הממוצע והחציון היו  68.2%ו,69.16%
בהתאמה עם סטיית תקן של  .7.85בהתאם לניתוח זה ערכי הסף ל HPM -ול LPM -נקבעו על
בסיס הממוצע ,פלוס מינוס ) (±סטיית תקן אחת .כלומר ,גדול מ 76% -עבור קבוצת ה HPM -ו-
 60%עבור קבוצת ה.LPM -

גרף  :1התפלגות הפרים ( )n=58כאשר ציר ה x-מציג את רמת התנועתיות הפרוגרסיבית
בזרמה  .הנתונים נאספו על פני חודש ,כאשר כל פר קפץ בממוצע  5.5פעמים וחושב לו
ממוצע התנועתיות הפרוגרסיבית.

בשלב השני של העבודה נבחרו פרי הניסוי מהם נאספה זרמה להמשך אנאליזה .בהתאם לאופן
הכנת הקשיות ב"שיאון" וחישוב אחוז הדעיכה שתואר קודם לכן ,בנוסף לערך הממוצע של התנועה
הפרוגרסיבית נלקח בחשבון שעור הדעיכה ,ובפרט יכולת התמדה של פר לבטא ערך תנועה
פרוגרסיבי דומה במשך שלוש הקפצות שקדמו לאיסוף .חשוב לציין ,כי בשלב זה של בדיקה
נחשפה שונות גדולה בשיעור התנועה הפרוגרסיבית עבור פרים עם  HPMובעקבות כך עבור
קבוצת פרים זו ,נאספו בפועל דגימות עם אחוז תנועתיות פרוגרסיבית מעל  70%ב 3 -הקפצות
אחרונות ,ואילו עבור קבוצת ה LPM -נאספה זרמה מפרים עם תנועתיות פרוגרסיבית מתחת ל
 60%ב 3 -הקפצות אחרונות .לאחר בחירת הפרים לניסוי ,HPM (n=9) LPM (n=6) ,נאספה
עבור כל פר דוגמת זרמה בנפח כ 2-מ"ל אשר נלקחו למספר אנאליזות ובכלל זה (א) ריכוז
אלמנטים בנוזל הזרמה ו (ב) פרופיל שומנים.
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קשר בין פרמטרים פיזיולוגים בזרמה ותנועתיות פרוגרסיבית
אנליזת ביצועי הפרים ובחינת הקשר בין פרמטרים פיזיולוגים בוצעה בתוכנת  SASגרסה 9.2
בעזרתו האדיבה של דר' יניב לבון ,ספר העדר ,התאחדות מגדלי הבקר .ממוצעים  +שגיאות תקן
לכל פר ולכל התכונות חושבו על ידי שימוש ב .Means Procedure -מבחני קורלציות בין כלל
המשתנים נעשו על ידי שימוש ב .CORR Procedure -התפלגות המשתנים השונים נבחנה באופן
נפרד לכל משתנה תוך שימוש ב .UNIVARIATE Procedure
הקשר בין פרמטרים פיזיולוגים נבחרים לרמת התנועתיות הפרוגרסיבית מוצגים בטבלה  .1נמצא
כי לאחוז תאי הזרע בעלי תנועתיות תקינה ולאחוז תאי הזרע בעלי מורפולוגיה נורמלית יש קשר
חזק לתנועתיות פרוגרסיבית בתאי זרע ( .)P≤ 0.001 ,R2≥0.99כלומר ,ככל שאחוז התאים בעלי
מורפולוגיה נורמלית גבוהה יותר גם אחוז התאים בעלי תנועתיות פרוגרסיבית גבוהה יותר .קשר
בינוני והפוך נמצא בין ריכוז תאי הזרע בזרמה לאחוז תאי הזרע הנעים פרוגרסיבית (,R2=0.441
 .(P≤ 0.001כלומר ,ככל שרמת התנועתיות הפרוגרסיבית גבוהה יותר כך ריכוז תאי הזרע בזרמה
נמוך יותר .לא נמצא קשר בין מהירות תאי הזרע לרמת התנועתיות הפרוגרסיבית.

טבלה  :1הקשר בין פרמטרים פיזיולוגים בזרמה לאחוז התאים בעלי תנועתיות פרוגרסיבית.
כאשר עבור כל פרמטר ישנו חוזק הקשר ( )R2ורמת המובהקות (.)Prob
ריכוז תאי זרע
 %תנועתיות
פרוגרסיבית

תנועתיות
R2

מורפולוגיה

R2

Prob

0.41

- ≤0.0001 0.998 ≤0.0001 0.994 ≤0.0001
0.03

Prob

R2

מהירות

Prob

R2

Prob
0.5

ריכוז אלמנטים כימיים בנוזל הזרמה
חלק זה של העבודה נעשה במעבדה האנליטית במרכז הציוד הבין מחלקתי בפקולטה לחקלאות
בעזרתו של ד"ר וסילי רוזן .ריכוז היסודות הכימיים בנוזל הזרמה נקבע באמצעות Inductively
coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES;'Genesis', from Spectro
 .GMBH, Kleve, (Germanyסקנדיום שימש כסטנדרט פנימי וביקורת במקביל .מכל דוגמה
) (n=15נאספו  500µlנוזל זרמה והוקפאו עד לאנליזת  .ICP-AESריכוז היסודות נמדד בתמיסה
הנקייה ל 28 -יסודות שוניםAg, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, :
 .Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Znבשיטת End-On-Plasma ICP-
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 .AES model ARCOS from Spectro GMBH.המדידות כוילו באמצעות  ICPסטנדרט של
 .Merckהניתוח הסטטיסטי נעשה באמצעות JMP 10 SAS Institute, North) Carolina,
 .)USAההבדלים בריכוזי האלמנטים בין דוגמאות עם  HPMו  LPMנבחנו באמצעות side T- 2
 ,testברמת מובהקות של  .P≤0.05בדיקת התפלגות נורמלית נעשתה על ממוצעי התנועתיות
הפרוגרסיבית על פי מבחן  shapiro-wilkברמת מובהקות .P ≤ 0.41נתונים עבור האלמנטים
העיקריים המצויים בנוזל הזרמה מוצגים בטבלה מס'  .2באופן כללי לא נמצאו הבדלים בריכוז
האלמנטים בין דוגמאות בעלות  HPMל .LPM -נמצאה נטייה למובהקות ( )P≤0.098בריכוז
אלומניום בנוזל זרמה בעל תנועתיות פרוגרסיבית גבוהה ( )0.440 mg/Lלעומת נמוכה ( 0.168
.)mg/L
טבלה  :2השוואת ריכוז האלמנטים בין נוזל זרמה בעל רמת תנועתיות פרוגרסיבית גבוהה
( ,)HPMלנוזל זרמה בעל תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה ( .)LPMהערכים מיוצגים כממוצע ריכוז
האלמנטים ב.mg/L -
Prob>F
0.098
0.8233
0.1339
0.724
0.548
0.341
0.718
0.991
0.172
0.535
0.710
0.526

HPM
0.440
0.117
453.5
0.395
0.542
1415.8
85.24
1933
871.6
1295
0.813
2.92

LPM
0.168
0.121
382.3
0.426
0.378
1017.1
88.36
1937
1049.8
1341
0.848
3.22

Al
B
Ca
Cu
Fe
K
Mg
Na
P
S
Si
Zn

אנליזת שומנים
חלק זה של העבודה נעשה בעזרת מעבדתה של ד"ר נורית ארגוב במחלקה לבעלי חיים בפקולטה
לחקלאות ,רחובות .מיצוי השומנים בוצע בשיטת ) .Folch (Folch et al., 1957נבחן בפרופיל
חומצות השומן בממברנת תאי זרע בעלי תנועתיות פרוגרסיבית גבוהה ( )n=9לתאי זרע בעלי
תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה ( .)n=6טבלה מס'  3מסכמת את האנליזה שבוצעה למגוון ח .השומן
אשר נבדקו ,וכוללת בתוכה חומצות שומן רוויות ,חד -בלתי רוויות ,רב -בלתי רוויות ,וחומצות שומן
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מקבוצות אומגה  6ו . 3-בנוסף מוצג בטבלה ריכוז כל אחת מהקבוצות הנ"ל .כמו כן מוצג היחס
שבין חומצות מסוג אומגה  6לחומצות מסוג אומגה .3
בהשוואת אחוז ה SFA -בין שתי קבוצות הניסוי לא נמצאו הבדלים מובהקים .בחומצות השומן
 C20:0ו  C21:0נמצאה נטייה למובהקות P≤0.07 ,עם ריכוז גבוה יותר בתאי הזרע בעלי
תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה (גרף  .)2נציין כי האחוז היחסי של חומצות שומן אלו נמוך ביותר.
לא נמצא הבדל בריכוז ה total SFA -בין קבוצת ה  HPMוקבוצת ה  LPMאך ניתן לראות כי
החלק היחסי של קבוצה זו הוא משמעותי יותר ( ,55.64 ,54.08%בהתאמה) בהשוואה לחומצות
שומן בלתי רוויות (גרף .)4
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 השוואת פרופיל חומצות שומן בתאי זרע בעלי תנועתיות פרוגרסיבית גבוה: 3'טבלה מס
.)*( - ומסומן ב,P≤0.05  הבדל נחשב למובהק כאשר. הערכים מיוצגים כריכוז יחסי.ונמוכה

C10:0
C11:0
C12:0
C13:0
C14:0
C15:0
C16:0
C17:0
C18:0
C20:0
C21:0
C22:0
C23:0
C24:0
SFA total
C14:1
C15:1
C16:1n7 cis9
C18:1n9 t
C18:1n9 cis
C18:1n7*
C20:1n9*
C22:1 cis13
MUFA total
C18:2n6 cis9,12
C18:3n6*
C18:3n3 cis 12,15
C20:2n6
C20:3n6
C20:4n6*
C20:5n3*
C22:4n6*
C22:6n3*
PUFA total
Omega3
Omega6
Omega6/Omega3

HPM
0.072
0.068
0.307
0.053
17.7
0.2
25.74
0.279
8.75
0.169
0.045
0.200
0.103
0.384
54.086
0.045
0.218
0.184
0.162
2.388
2.79
0.137
0.085
6.01
4.28
0.098
0.114
0.311
0.757
4.409
0.043
0.871
29.01
39.9
29.1
10.73
0.371

LPM
0.041
0.071
0.306
0.041
18.8
0.2
25.68
0.263
9.29
0.211
0.082
0.219
0.106
0.248
55.642
0.061
0.255
0.169
0.157
2.322
2.98
0.139
0.117
6.21
5.726
0.992
0.131
0.649
0.730
4.515
0.047
1.310
24.93
38.1
25.1
13.03
0.518
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Prob>F
0.118
0.921
0.986
0.274
0.582
0.996
0.957
0.539
0.231
0.0610
0.062
0.466
0.734
0.353
0.389
0.0774
0.0661
0.434
0.873
0.744
0.234
0.872
0.190
0.564
<0.001*
0.986
0.195
<0.001*
0.687
0.736
0.648
<0.002*
<0.027*
0.346
<0.014*
<0.0001*
<0.001*

בהשוואת ה MUFA -בין שתי קבוצות הניסוי לא נמצאו הבדלים מובהקים .בחומצות השומן C14:1
ו C15:1-נמצאה נטייה למובהקות ) (P≤0.08כאשר שתי חומצות השומן החד-בלתי רוויות הללו
היו גבוהות יותר בתאי הזרע בעלי תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה(גרף  .)2לא נמצא הבדל בריכוז
ה total MUFA -בין ה  HPMל  ,6.21 ,6.01%( LPMבהתאמה; גרף .) 4

גרף  :2ריכוז חומצות השומן  C20:0ו C21:0-כתלות ברמת התמועתיות הפרוגרסיבית.
נמצאה נטייה למובהקות בלבד של החומצות שומן הרוויות הנ"ל ( ,)P≤0.07כאשר שתיהן גבוהות
יותר בתאי זרע בעלי תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה .ציר ה y-מבטא את רמתן כאחוז מכלל חומצות
השומן בממברנה.
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ריכוז ה LA -נמצאה בריכוז גבוה יותר בתאי זרע מקבוצת ה LPM -לעומת ה5.72%( HPM -
לעומת  ,4.28%בהתאמה;  ,C20:4n6 .)P≤0.001הידועה כחומצה הארכידונית ,וה-
) ,C20:5n3 ,Eicosapentaenoic Acid (EPAלא נבדלו ברמתן בין שתי קבוצות הזרמה שנבחנו.
חומצות השומן  C20:2n6 ,C22:4n6השייכות גם הן לקבוצת האומגה  6אף הן נמצאו גבוהות
יותר בתאי הזרע מקבוצת ה LPM-בהשוואה ל 0.64% ( HPM-לעומת  ,0.31%בהתאמה;
 P≤0.001ו 1.31%-לעומת  ,0.87%בהתאמה;  ; P≤0.002גרף 3א) .שיעור חומצת השומן
) ,C22:6n3 ,Docosahexaenoic Acid (DHAמהווה כשליש מכלל חומצות השומן בממברנת
תא הזרע ושייכת לקבוצת חומצות השומן המשתייכות לאומגה  :3רמתה נמצאה גבוהה בהרבה
בתאי זרע מקבוצת ה HPM -לעומת ה 29.1%( LPM -לעומת  ,24.93%בהתאמה; P≤0.027
;גרף 3ב) .למרות ההבדלים הרבים שנמצאו בקבוצה זו ,ה total PUFA -לא נבדל באופן מובהק
בין ה  HPMל  39.9%( LPMו ,38.1%-בהתאמה :גרף .)4

גרף 3א  -ריכוז חומצות השומן הלינולאית ( C22:4n6 ,C20:2n6 ,)LAכתלות ברמת
התנועתיות הפרוגרסיבית .נמצא הבדל מובהק ברמתן ( P≤ 0.001, 0.002 ,0.001בהתאמה)
בין קבוצת ה HPM -וה.LPM-

12

גרף 3ב  -ריכוז  DHAכתלות ברמת התנועתיות הפרוגרסיבית .נמצא הבדל מובהק ()P≤0.027
כשרמתה גבוה יותר בקבוצת ה HPM-לעומת ה .LPM-ציר ה y-מבטא את רמתן כאחוז מכלל
חומצות השומן בממברנה.

גרף  :4ריכוז קבוצות חומצות השומן השונות (בציר הX -מוצגות חומצות שומן רוויות ;SFA,
חד-בלתי רוויות  MUFA,ורב-בלתי רוויות PUFA,כ % -מכלל חומצות השומן (ציר . ( Y
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אחוז חומצות השומן מסוג אומגה  6היה גבוה יותר בקבוצת ה LPM -בהשוואה לקבוצת ה-
 13.03% ( HPMלעומת  ,10.73%בהתאמה;  .)P≤ 0.0001בחומצות השומן מסוג אומגה 3
התקבלה מגמה הפוכה (גרף 5א) .אחוז חומצות השומן מסוג אומגה  3היה גבוה יותר בקבוצת
ה HPM -בהשוואה לקבוצת ה 29.1% ( LPM -לעומת  ,25.1%בהתאמה;  .)P≤0.014היחס
בין אומגה  6לאומגה  3נמצא כי הוא גבוה יותר בקבוצת ה LPM -ונבדל באופן מובהק מקבוצת
ה 0.51( HPM-לעומת , 0.37בהתאמה;  ; P≤0.001גרף 5ב).
כושר ההפריה של דוגמאות הזרמה השונות נבחן במודל  .in vitro fertilization (IVF) inנמצא כי
שעור הביציות שעברו הפריה והתפתחו לעוברים בני  2-4תאים היה נמוך באופן מובהק עבור
זרמה בעלת תנועה פרוגרסיבית נמוכה בהשוואה לזו עם תנועה פרוגרסיבית גבוהה (1.7±80.5
לעומת  ,1.1%±88.1בהתאמה;  P=0.001(.בנוסף ,שעור העוברים שגדלו והתפתחו עד לשלב
הבלסטוציסט 7 ,ימים לאחר הפריה ,היה נמוך עבור זרמה בעלת תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה
בהשוואה לזרמה עם תנועה פרוגרסיבית גבוהה ( 2.2±23.5לעומת  1.6%±33.5,בהתאמה;
( .P=0.026שעור הבלסטוציסטים שהתפתחו מכלל העוברים שעברו חלוקות ראשוניות אף הוא
היה נמוך עבור זרמה בעלת תנועתיות פרוגרסיבית נמוכה בהשוואה לגבוהה ) 2.2±23.5לעומת
 ,1.9%±37.5בהתאמה; ( .(P=0.026גרף )6

גרף  :5פרופיל חומצות שומן מסוג אומגה  6ואומגה 5( 3א ,פנל עליון) והיחס ביניהם (5ב ,פנל
תחתון) כתלות ברמת התנועתיות הפרוגרסיבית * .מסמלת .P≤ 0.015
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גרף  6שעור ההתפתחות העוברית כתלות ברמת התנועתיות הפרוגרסיבית * .מסמלת ≤P
.0.05

סיכום
העבודה הנוכחית הינה הראשונה מסוגה אשר בוחנת את הקשר בין רמת התנועתיות
הפרוגרסיבית וכושר ההפריה .על סמך הממצאים שהתקבלו ניתן לומר כי רמת חומצות שומן מסוג
אומגה  3ובפרט רמת  DHAקשורים לרכישת התנועה הפרוגסיבית .ממצאים חדשים אלו מהווים
בסיס למחקר יישומי במטרה לנסות ולשפר את רמת התנועתיות הפרוגרסיבית ולהשפיע על איכות
הזרמה באמצעות שינוי פרופיל חומצות השומן בתא הזרע .היות וביונקים זכרים תהליך
הספרמטוגיניזה אורך כחודשיים ,יתכן כי באמצעות מניפולציות תזונתיות ניתן יהיה להשפיע על
הרכב הממברנה בכלל ועל רמות חומצות שומן ספציפיות ובכך לשפר את רמת התנועתיות
הפרוגרסיבית.
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