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 المستخلص 
ُصِمَم البحث لدراسة بعض المكونات األیضیة واألیونیة في السائل الجریبي المبیضي وعالقتھا بالمتغیرات المحتملة لھذه 

) سنوات ومذبوحة 5-10أنثى بالغة ( 60) مبیض من 120المكونات مع تغییر حجم الجریبة في إناث اإلبل المحلي . ُجِمَعت (
في موسم التناسل (الشتاء). نقلت المبایض إلى المختبر خالل ساعتین بعد الذبح. ُسحب السائل في مجزرة محافظة كربالء 

مئوي لحین التحلیل. ُحللت  -4ملم). ُخزن السائل الجریبي بدرجة 10-20ملم) والكبیرة (4-9الجریبي من الجریبات الصغیرة (
والكولیسیترول، وأیونات الصودیوم والكالسیوم والبوتاسیوم .  عینات السائل الجریبي لتقدیر تركیز الكلوكوز والبروتین الكلي

مع زیادة حجم الجریبة، بینما انخفض  (P<0.05)أظھرت نتائج الدراسة أزدیاد معدل تركیز الكلوكوز والكولیسترول معنویاً 
كیز أیوني الصودیوم والكالسیوم معدل تركیز البروتین الكلي معنویاً مع كبر حجم الجریبة. بینت الدراسة أیضاً أرتفاع معدل تر

 معنویاً مع تغیر حجم الجریبة، بینما أنخفض معدل تركیز أیون البوتاسیوم معنویاً مع زیادة حجم الجریبة.  
 مفاتیح الكلمات : السائل الجریبي وحجم الجریبة واإلبل

 

Abstract  
This project was designed to study some metabolites and ionic composition of ovarian 

follicular fluid and to relate possible changes in composition to follicular size. 
Ovaries were collected (120ovary) from 60 adult females camels (5-10 yr. old) slaughtered at 

slaughterhouse of province of  Karbala in breeding season (winter). The ovaries were transported 
to the laboratory within 2 hours post slaughter. The follicular fluid was aspirated from small 
follicles (4-9mm) and large follicle (10-20mm). 

The follicular fluid was stored at -4 Cº prior to assay. Follicular fluid samples were analyzed 
for metabolites composition (glucose, total protein and cholesterol), and ionic composition 
(sodium, calcium and potassium). The results showed that the mean glucose and cholesterol 
concentration were increased significantly (P<0.05) with increased of  follicular size, while the 
mean total protein concentration decreased significantly with inlargement of follicular size. 
Likewise, the mean sodium and calcium ions concentration increased significantly with changes 
of follicular size, while the mean potassium ion concentration decreased significantly with 
increased of follicular size. 
Key words : follicular fluid , follicular size, camels    

 

 دمة قالم
 

، والنوع الثاني  (Camelus dromedarius)العربي  اإلبلالسنام الواحد أو ذات  اإلبلنوعین األول  اإلبلجنس  تضمنی
ھو الحیوان الوحید الذي یستطیع العیش عدة أسابیع  اإلبلوإن  ،(Camelus bactrianus)اآلسیوي  اإلبلذات السنامین أو  اإلبل

یوان موسمي التناسل إذ یبدأ موسم التناسل في المحلي ح اإلبل. إن  (1)بدون ماء والذي مازال یجھر اإلنسان باللحوم والحلیب 
فصل الخریف ویتصاعد حتى نھایة الشتاء ثم یبدأ بالتدھور التدریجي خالل فصل الربیع ویصل إلى قمة التدھور خالل فصل 

الذي یطلق على  (Estrous Cycle)بدالً من دورة الشبق   (Follicular wave)) . یطلق مصطلح الموجة الجریبیة 2الصیف(
حیوان مستحث  اإلبلالتغیرات الوظیفیة والتركیبیة والسلوكیة التي تحدث ضمن إیقاع زمني واضح بین إباضة وأخرى بسبب إن 

یبدأ تكوین السائل  .(3)حصر بالتغیرات الجریبیة وإن الفعالیة المبیضیة خالل ھذه الموجة تن (Induced ovulator)اإلباضة 
)، وھو عبارة عن مواد تُنتج موضعیاً 4المبیض في مرحلة مبكرة من تطور ونمو الجریبة (  (follicle)ریبةالجریبي في داخل ج

، لذلك  (5) أثناء الفعالیات اإلیضیة لخالیا الجریبة وجزء منھ یترشح من مصل الدم وھذا مرتبط مع النشاط األیضي لخالیا الجریبة
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. تفرز خالیا المبیض مواد قابلة للذوبان مثل  (6)فإن تركیب السائل الجریبي یكون مشابھاً ولكن لیس مطابقاً مع بالزما الدم 
وعدد من  (9)والمواد األیونیة والدھون  (8)وعوامل التثبیط  (7)وعوامل النمو  (Steroids Hormones)الھرمونات الشحمیة 
ھذه المواد دوراً مھماً في النشاط اإلیضي لخالیا المبیض والحقاً توضح الحالة الوظیفیة للجریبة تلعب ، (10)العناصر واألمالح 

لتطور ونمو ونضج البویضة وھو حیوي وضروري لبقاء المناسبة . یھیئ السائل الجریبي المبیضي الظروف الدقیقة (11)
في حالة سكون ویحمي التي اء اإلنقسام اإلختزالي للبویضة ) . یمتلك السائل الجریبي القابلیة على بق12الخصوبة في األنثى (

. یلعب السائل  (14)النطفة  قلنسوةوتفاعل ، ورفع جاذبیة وحركة النطفة  (13)البویضة من التحلل عند خروجھا أثناء اإلباضة 
لجریبة وتنظیم نضج نواة لخالیا ا (Paracrine)والجانبي    (Autocrine)الجریبي دوراً كبیراً في التنظیم الصمي الذاتي

. تعطي معرفة مكونات السائل الجریبي معلومات حول احتیاجات نمو (15)البویضة وعملیة اإلباضة   (Cytoplasm)وھیولي
ونضج الجریبة والبویضة وتستعمل كدلیل لتكوین وسط زرعي متمم وفعال لنضج ومعرفة احتیاجات التطور التكاملي للبویضة 

في عائلة  (IVM). أن دراسة مكونات السائل الجریبي لإلبل ربما تكون مفیدة في تحسین نظام نضج البویضة خارج الجسم (16)
. یتغیر النشاط األیضي وخاصیة حواجز جدار الجریبة خالل مراحل نموھا لذلك نتوقع وجود مختلف المكونات  (17) اإلبل

البروتین والكلوكوز  مركبات . تھدف ھذه الدراسة لتقدیر تراكیز(18)م الجریبة الكیموحیویة في السائل الجریبي مع اختالف حج
الكلي والكولیسیترول وأیونات الصودیوم والكالسیوم والبوتاسیوم بالسائل الجریبي وعالقتھا بحجم الجریبة ، بیانات ھذه الدراسة 

 (Theca) والقراب (Comulus) والركمیة (Granulosa) مثل الخالیا الحبیبیةربما تحسن زراعة البویضة وخالیا الجریبة 
    . اإلبلفي  خارج الجسم

 

 المواد وطرائق العمل
  

   Samples and follicular fluid collectionجمع العینات والسائل الجریبي  .1
  

،  2012/12/31لغایة  2012/10/1أجریت الدراسة في مختبرات قسم تقنیات اإلنتاج الحیواني/الكلیة التقنیة / المسیب من 
عینة  20في موسم التناسل وبواقع ) سنوات ، ُذبحت في مجزرة كربالء المقدسة 5-10أنثى بالغة (60 مبیض من  120جمعت 

حصت عیانیاً بعد الذبح مباشرة. وضعت المبایض في كیس شھریاً وكانت في حالة صحیة جیدة مع قناة تناسلیة طبیعیة بعد أن فُ 
، ثم وضع الكیس في صندوق مبرد ونقل إلى المختبر خالل  0.9%ى محلول الملح الفسلجي الطبیعي بتركیز بالستیكي حاٍو عل

ساعتین. ُغسلت المبایض مرتین بالمختبر بمحلول الملح الفسلجي الطبیعي ووضعت على أوراق الترشیح ألمتصاص الماء الزائد 
  د ذلك قیست جریبات كل مبیض بواسطة القدمةأُزیلت األنسجة العالقة الغریبة منھا ، بع . (19)منھا 

(Vernier calipers – Nichi – Japan) ثم صنفت الجریبات طبقاً لھذه القیاسات إلى مجموعتین صغیرة ذات قطر ،             
 إبرة ذات قیاس. ُسحب السائل الجریبي المبیضي بواسطة محقنة طبیة معقمة (نبیذة) مع  )ملم (10-20ملم) وكبیرة ذات قطر  9-4(

22 (22 gauge) ُجمعت محتویات السائل الجریبي من كل مجموعة ولكل حیوان على حدة في قناني وحفظت ھذه القناني بدرجة .
 درجة مئویة لغایة التحلیل . -4حرارة 

 

        Biochemical analysis of follicular fluid التحالیل الكیموحیویة للسائل الجریبي. 2
 

األیضیة واألیونیة في المجموعتین، إذ قیس تركیز الكلوكوز والبروتین  كوناتعینات السائل الجریبي لقیاس تركیز المُحللت 
من خالل الطریقة الضوئیة بواسطة جھاز المطیاف  (RANDOX-kit–England)الكلي باستعمال عدة تجاریة من شركة 

، ولغرض قیاس الكولیسیترول نانومیتر  546ي وبطول موج (Spectrophotometer–PD303–Germany)الضوئي 
ومن خالل الطریقة الضوئیة وبواسطة جھاز المطیاف الضوئي  (Cromatest-kit–Spain)استعملت عدة تجاریة من شركة 

ومن خالل  (Biomaghreb-kit–Tunisia)نانومیتر. حللت األیونات باستعمال عدة تجاریة من شركة 500وبطول موجي 
نانومیتر ألیون  550و  نانومیتر لقیاس أیون الصودیوم 500یة بواسطة جھاز المطیاف الضوئي وبطول موجيالطریقة الضوئ

 نانومیتر ألیون البوتاسیوم .  578الكالسیوم و 
  

 :  Statistical analysis. التحلیل اإلحصائي 3
 

لدراسة تأثیر حجم الجریبة في مستوى     (Completely Randomized Design)التصمیم العشوائي الكامل  عملاستُ 
متعدد الحدود لمقارنة  Duncan (20) تركیز المكونات األیضیة واألیونیة وقورنت الفروق المعنویة بین المتوسطات بأختبار

 في التحلیل اإلحصائي للبیانات. SAS (21) الفروق المعنویة بین المتوسطات. واستعمل البرنامج الجاھز
 

  Results and Discussionالنتائج والمناقشة 
 

مع زیادة حجم الجریبة ، إذ بلغ معدل تركیزه في السائل  (P<0.05)تركیز الكلوكوز معنویاً ) أزدیاد 1یتضح من الجدول (
ملغم/دیسیلتر ، وأرتفع معدل تركیزه في السائل الجریبي المبیضي  4.12 ± 41.44الجریبي المبیضي للجریبات الصغیرة 

ملغم/دیسیلتر. یلعب الكلوكوز دوراً مھماً في األیض المبیضي بسبب أھمیتھ كمصدر    6.02 ± 4.50للجریبات الكبیرة ووصل إلى
 (Lactate)ؤدي لتكوین الالكتیت للطاقة في المبیض ، إذ من المحتمل تأیضھ بواسطة المبیض خالل المسار الالھوائي الذي ی

. أن الزیادة المعنویة للكلوكوز مع زیادة حجم الجریبة ربما یعود لقلة أیضھ واستھالكھ من قبل العدد القلیل من الخالیا  )23و22(
الجریبات  ، وربما یعود سبب أرتفاع تركیز الكلوكوز في )24و19(الحبیبیة في الجریبات الصغیرة مقارنة مع الجریبات الكبیرة 

المبیضیة الكبیرة إلى زیادة نفاذیة الحواجز بین الجریبة والدم خالل نمو الجریبة ولذلك یترشح مزید من الكلوكوز من بالزما الدم 
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لتنمیة ونضج البیوض خارج جسم الحیوان ، إذ بین أھمیة الكلوكوز في األوساط الزرعیة  (26)، أوضح  (25)إلى السائل الجریبي 
على نمو خالیا الجریبة ونضج البویضة ویسبب عدم أكتمال نضج النواة وتمدید  سلبیاً ادة تركیز الكلوكوز لھ تأثیراً أن قلة وزی

) إذ الحظ أن مستوى الكلوكوز عالي نسبیاً في الجریبة 27) وال تتفق مع (4مع ( اإلبلنتائج ھذه الدراسة في تتفق الخالیا الركمیة. 
وحیدة السنام ، وتفسیر ذلك ربما یعود إلى أختالف النوع والساللة في البلدان  اإلبلالصغیرة مقارنة مع الجریبة الكبیرة في إناث 

  .في المعز (30)األغنام وفي  (19)في األبقار و (24)) في الجاموس و29.وتتفق الدراسة مع((28)المختلفة وحتى في البلد الواحد
في مستوى تركیز البروتین الكلي مع زیادة حجم الجریبة ، إذ بلغ  (P<0.05)وجود انخفاض معنوي  (1)ظھر الجدول یُ 

غم/دیسیلتر ، وأنخفض في معدل تركیزه في السائل  0.14 ± 6.60معدل تركیزه في السائل الجریبي المبیضي للجریبات الصغیرة 
غم/دیسیلتر. تحتاج الجریبات في بدایة تكوینھا للبروتین لبناء  4.90 0.18 ±المبیضي في الجریبات الكبیرة ووصل إلى  الجریبي

لذا یسحب من التي تحیط بالبویضة لذلك تحتاج الجریبة إلى كثرة من البروتین  الطبقات المتعددة من الخالیا الحبیبیة وخالیا القراب
لقراب ویزداد تركیزه في الجریبات الصغیرة ، وعندما یكتمل بناء خالیا الجریبة یصبح أحتیاجھا مصل الدم ویفرز من خالیا ا

الشحوم البروتینیة التي تفرز من قبل الخالیا الحبیبیة للجریبة في عملیة تكوین الجریبة واألنقسام تدخل .  (13)للبروتین قلیل 
تكوین الجریبة الصغیرة وبالتالي زداد في بدایة تالخیطي للبویضة قبل اإلباضة وتكوین األوعیة الدمویة الجدیدة للجریبة لذا سوف 

قلة البروتین في الجریبات الكبیرة لزیادة إنتاج الھورمونات الشحمیة والتي تحتاج  ، وربما یعود سبب(31)السائل الجریبي  تكثر في
 (33)) و 27. ھذه النتائج تتفق مع ((32)إلى البروتینات الرابطة لنقل ھذه الھورمونات وبذلك تستھلك وتقل في الجریبات الكبیرة 

وفي األبقار  (19)في األغنام تختلف مع و) ، 29( مع وتختلف (34) مع . وفي الجاموس تتفق اإلبل) في 4( مع وتختلف اإلبلفي 
  . (35)وتتفق في المعز مع  (24)تتفق مع 

تركیز الكولیسیترول في السائل الجریبي المبیضي مع  معدل في (P<0.05)) وجود زیادة معنویة 1نالحظ من الجدول (
مغلم/دیسیلتر وفي الجریبات الكبیرة وصل إلى  0.44 ± 5.35 زیادة حجم الجریبة ، إذ بلغ معدل تركیزه في الجریبات الصغیرة

مغلم/دیسیلتر. یُشتق الكولیسیترول الموجود في السائل الجریبي من مصدرین األول من الخالت بواسطة الخالیا   0.04 7.73±
الكولیسیترول المادة األولیة لتصنیع الھورمونات  عدْ . یُ (19)المأخوذ من البروتینات الدھنیة من بالزما الدم الحبیبیة للجریبة والثاني 

لذلك  High-density lipoprotein (HDL) الكثافة الشحمیة وأن السائل الجریبي یحتوي فقط على البروتینات الدھنیة عالیة
زما الدم من خالل من بال الموجودةفأن الخالیا الحبیبیة الوعائیة للجریبات تعتمد على الكولیسیترول المتأتي من ھذه الدھون 

في السائل  (LDL)، أن عدم وجود جزیئات البروتینات الدھنیة واطئة الكثافة  (36)عبورھا الغشاء القاعدي للخالیا الحبیبیة 
تحتاج الخالیا . (37) الدم والجریبةبین جزیئات كبیرة ال تستطیع المرور ضمن الحواجز التي تفصل أمتالكھا  بسببالجریبي وذلك 

نسبتھ في الجریبة الصغیرة وعندما تكبر  نخفضسحب من السائل الجریبي فتلذا یُ للكولیسیترول أثناء نموھا وتكاثرھا  الحبیبیة
الجریبة یقل تكاثر خالیاھا الجریبیة وتبدأ بطرح الكولیسیترول في السائل الجریبي ألستعمالھ في تصنیع الھورمونات الشحمیة 

) في الجاموس ، وال تتفق 39) وال تتفق مع (29وتتفق مع (،  اإلبل) في 27وال تتفق مع ( (33)نتائج ھذه الدراسة مع تتفق .  (38)
  في المعز .  (40)في األغنام وال تتفق مع  (19)في األبقار وتتفق مع  (24)مع 

 
 األیضیة في السائل الجریبي للجریبات الصغیرة والكبیرة لإلبل المحلیةالمكونات  تركیز (1)جدول 

 

Large follicle 
(10-20 mm) 

Small follicle 
(4-9 mm) 

Composition 
(Metabolites) 

54.5 ± 6.02 (A) 41.44 ± 4.12 (B) Glucose        (mg/dl) 
4.90 ± 0.18 (B) 6.60 ± 0.14 (A) Total protein (g/dl) 
7.73 ± 0.04 (A) 5.35 ± 0.44 (B) Cholesterol   (mg/dl) 

 (P<0.05)الحروف الكبیرة المختلفة أفقیاً تدل على وجود فروقات معنویة  
 

باختالف حجم الجریبة ، إذ بلغ تركیزه في السائل  (P<0.05)أن تركیز أیون الصودیوم یتأثر معنویاً  (2)یتضح من الجدول 
 148.23±3.34ملیمول/لتر ، وأرتفع مع زیادة حجم الجریبة ووصل إلى    140.99±3.87الجریبي المبیضي للجریبات الصغیرة 

ملیمول/لتر . أن زیادة أیون الصودیوم في السائل الجریبي المبیضي للجریبات الكبیرة لھ عالقة بحیویة الجریبة ومرتبط بنشاطھا 
. تتوسع أبعاد الجریبة مع  (19)خلیة داخل ال الذي لھ القدرة على أحتباس الصودیوم  (Estrogen)لتكوین ھورمون المودق 

استمرار نموھا بسبب حركة الماء من الدم إلى داخل تجویف الجریبة أو السائل الجریبي ھذه العملیة تحتاج إلى میل تناضحي عبر 
عبر جدار  يجدار الخلیة لھذا فأن زیادة تركیز أیون الصودیوم في الجریبات الكبیرة ربما خلق ھذا المیل أو اإلنحدار التناضح

في األبقار ،  (24)وال تتفق مع  (43)، وتتفق مع  اإلبلفي  (42)نتائج ھذه الدراسة مع تتفق . (41) الخلیة لتسھیل عملیة التناضح
 .  (45)في األغنام وفي المعز تتفق مع  (19)) وتتفق مع 29وال تتفق مع ( (44)وفي الجاموس تتفق مع 
بأختالف حجم الجریبة إذ أرتفع تركیزه مع زیادة  (P<0.05)أن مستوى أیون الكالسیوم یتأثر معنویاً  (2) نالحظ من الجدول

ملیمول/لتر ، ووصل تركیزه في 0.92 2.33±حجم الجریبة ، وبلغ معدل تركیزه في السائل الجریبي المبیضي للجریبات الصغیرة 
السیوم دوراً مھماً في تصنیع الھورمونات الشحمیة للجریبات النامیة ملیمول/لتر . یلعب الك1.02 3.81±الجریبات الكبیرة إلى

. یعود سبب زیادة الكالسیوم مع زیادة حجم الجریبة إلى دخول (43)وتنظیم ھرمونات المناسل للمبیض وفي عملیة اإلباضة 
لذلك فإن كمیة ھورمون المودق تطور الجریبة الكالسیوم في تصنیع ھورمون المودق وبما أن ھذا الھورمون یزداد إفرازه مع 
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في  (42). نتائج ھذه الدراسة تتفق مع (19)تحتاج إلى كمیة عالیة من أیون الكالسیوم لذا یسحب من الدم إلى داخل السائل الجریبي 
  .(46)وفي المعز تتفق  (19)) وفي األغنام تتفق مع 29وال تتفق مع ( (44)، وفي الجاموس تتفق مع  اإلبل

مع زیادة حجم الجریبة إذ بلغ معدل تركیزه في  (P<0.05)أن تركیز أیون البوتاسیوم انخفض معنویاً  (2)یتضح من الجدول 
ملیمول/لتر ، وانخفض معدل تركیزه معنویاً ووصل في السائل  0.47±13.39السائل الجریبي المبیضي للجریبات الصغیرة 

ملیمول/لتر. إن انخفاض معدل تركیز البوتاسیوم مع تطور حجم الجریبة  0.48±7.94الجریبي المبیضي للجریبات الكبیرة إلى 
ربما بسبب زیادة استخدام الكلوكوز بواسطة تطور الجریبة ، ھذه العملیة تؤدي إلى تحویل أیون البوتاسیوم من مواقع خارج الخلیة 

. أن المعنویة العالیة لتركیز (19)ما كبرت الجریبة كلإلى مواقع داخل الخلیة وبالتالي سوف یقل تركیزه في السائل الجریبي 
البوتاسیوم في السائل الجریبي للجریبة مقارنة بتركیزه في مصل الدم مع غیاب االرتباط بینھما یبین أن البوتاسیوم ربما یفرز 

في األبقار (24) الجاموس و) في 29وتتفق مع ( اإلبل) في 42. ھذه النتائج تتفق مع ()42و  24( موضعیاً في السائل الجریبي
     في األغنام .  (19)و

 
 األیونیة في السائل الجریبي للجریبات الصغیرة والكبیرة لإلبل المحلیة كوناتتركیز الم (2)جدول 

 

Large follicle 
(10-20 mm) 

Small follicle 
(4-9 mm) 

Composition 
(Ions mmol/L) 

7.94 ± 0.48     (B) 13.39 ± 0.47   (A) Potassium 
148.23 ± 3.34 (A) 140.99 ± 3.87 (B) Sodium 
3.21 ± 1.02     (A) 2.33 ± 0.92     (B) Calcium 

 (P<0.05)الحروف الكبیرة المختلفة أفقیاً تدل على وجود فروقات معنویة  
 

نستنتج من ھذا البحث أن السائل الجریبي یحتوي على المكونات األیضیة واألیونی�ة وك�ل ھ�ذه المكون�ات تختل�ف تراكیزھ�ا م�ع 
نمو وتطور الجریبة نقص�اناً أو زی�ادة وھ�ذا ی�نعكس عل�ى مس�ار تغذی�ة وتط�ور البویض�ة، وأن النت�ائج ربم�ا تحس�ن زراع�ة البویض�ة 

 لحیوان .  وخالیا الجریبة في اإلبل خارج جسم ا
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