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 תקציר 

בממשק הזרעות אינטנסיבי פוריות הפר ואיכות הזרמה חשובים ביותר היות וזרמה המיוצרת מפר 

טיפוח  בהם, איכות הזרמה מושפעת ממספר גורמים. אחד מיועדת להזרעה של מספר רב של פרות

מבין הגורמים הסביבתיים נכללת חשיפה . גיל וזאת לצד גורמים סביבתיים, בריאות הפר, גנטי

. או מזהמים טבעיים/ואלו כוללים מזהמים ממקור תעשייתי ו, בעיקר דרך המזון, םלמזהמים שוני

חיד כמזהם י: בעבודה זו בחנו השפעה של מזהמים שונים על איכות תאי הזרע  בשתי גישות שונות

מבין המזהמים ממקור . ובריכוזים שונים או כתערובת אשר הרכבה וריכוז המזהמים שבה משתנים

אטרזין הינו קוטל עשבים אשר נמצא בשימוש בישראל . Phthalates -תעשייתי בדקנו את אטרזין ו

עם כניסתו לגוף הוא מתפרק למספר מטבוליטים . לצרכים חקלאיים ובעל שאריות גבוהה בסביבה

. שהוא בעל השפעה טוקסית diaminochlorotriazine (DACT)שר העיקרי מביניהם הוא כא

Phthalates 52 -קיימים למעלה מ .הם כימיקליים מעשי יד אדם שיש בהם שימוש רחב בתעשייה 

 dibutylכאשר מבין הנפוצים ביותר ניתן למצוא את , בשימוש התעשייה Phthalatesסוגי 

phthalate ,diethyl phthalate ו- di(2-ethylhexyl) phthalate .עם כניסתו של כל אחד מסוגי ה- 

Phthalates 3 -בעבודה זו התמקדנו ב. השונים לגוף גם כן מתקבל פירוק למטבוליטים שונים 

, monobutyl phthalate; MBP]אשר להם שארתיות גבוהה בסביבה , מטבוליטים נפוצים

monoethyl phthalate; MEP ו- mono(2-ethykhexyl) phthalate; MEHP] . בהתייחס למזהמים

אשר מיוצרים על ידי פטריות מסוגים , מיקוטוקסינים, מדובר על קבוצה של רעלנים, ממקור טבעי

בוטנים וגידולי שדה נוספים המהווים מרכיב חשוב במנת ההזנה של , שונים הגדלות על גידולי תירס

, (T2) 5-טי, (ZEN)זארלינון , B1 (AFB1)אפלטוקסין , רעלנים 2 -מבין אלו התמקדנו ב. פרים

עבודה זו כללה חשיפה של תאי זרע Diacetoxyscirpenol (DAS .) -ו, A (OTA)אורכטוקסין 

שמקורם בזרמה טרייה או קפואה לכל אחד מהמזהמים בנפרד או בתערובות שונות על פרמטרים 

, הפרמטרים כללו את חיות התאים בהתבסס על שלמות הממברנה. המעידים על איכות תאי הזרע

יצירה של רדיקלים תגובת התאים לעקה חמצונית בהתבסס על , פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה

יכול לרמז , פגיעה בכל אחד מהפרמטרים המצוינים לעיל. חופשיים ועל שלמות ממברנת האקרוזום

על פגיעה באיכות תאי הזרע אשר יכול לגרום לפגיעה ביכולם להפרות את הביצית ובכך לפגוע 
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ות צביע, העבודה התבצעה בתנאי מעבדה תוך שימוש בשתי שיטות עיקריות. בפוריות הפר

ממצאי העבודה העיקריים מצביעים על כך . flow cytometerפלורסנטיות משולבות ושימוש במכשיר 

על פרמטרים שונים ( טרייה או קפואה)זמן ואופי הזרמה , שכל מזהם השפיע באופן תלוי ריכוז

ממצאי המחקר מצביעים על אינטרקציות בין מזהמים , בנוסף. המעידים על איכות תאי הזרע

מחקר מקיף זה הוא הראשון , לסיכום. מזהם ובריכוזות על איכות תאי הזרע כתלות בסוג ההמשפיע

אמנם . מסוגו לבחון את ההשפעה של מספר סוגים של מזהמים סביבתיים על איכות תאי זרע בפרים

עבודה זו הם בגדר תוצאות ה, עבודה זו מייצגת חלק קטן ממגוון רחב של מזהמים הנמצאים בסביבה

והעלאת מודעות בעקבות חשיפה סביבתית וההשפעה  תהאינטראקציולהבנת " ראשונה סנונית"

 . פוטנציאל על פוריות הפרים

 

Abstract 

Bull reproductive efficiency, mainly fertility and semen quality, is critical for proper 

dairy management, because a single bull is usually used to breed thousands of 

females by artificial insemination. Many factors can affect semen quality, including 

genetics, disease, age, and exposure to environmental contaminants - mainly 

through contaminated feed and water sources. In general, environmental 

contaminants can be classified into naturally occurring and man-made compounds. 

Among the former are the mycotoxins, which are produced by various types of fungi. 

Man-made (or manufactured) products are used for industrial applications 

(metals/metalloids, polycyclic aromatic hydrocarbons, perfluorinated compounds, 

plastics, radioactive elements) or agricultural applications (pesticides, herbicides and 

persistent organic pollutants) and pharmaceutical and personal care products. In this 

study, we exposed bovine semen to (i) single contaminants and (ii) mixtures of 

several contaminants. The study included two man-made contaminants—atrazine 

(ATZ) and phthalates, and five mycotoxins (i.e., naturally occurring compounds). ATZ 

is one of the best-known chlorotriazine herbicides, extensively used to control growth 

of broadleaf and grassy weeds in agricultural crops. In the body, ATZ is metabolized 

to its major metabolite diaminochlorotriazine (DACT), which has been shown to 
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induce oxidative stress and disrupt endocrine function. More than 25 types of 

phthalates are widely used in manufacturing for a variety of applications, the most 

common being dibutyl phthalate, diethyl phthalate and di(2-ethylhexyl) phthalate. 

Here we used the major metabolites of these three phthalates [monobutyl phthalate 

(MBP), monoethyl phthalate (MEP) and mono(2-ethylhexyl) phthalate, respectively]. 

With respect to the naturally occurring compounds, we focused on mycotoxins—toxic 

compounds that are naturally produced by certain types of fungi that grow on 

foodstuffs, such as cereals, dried fruit, nuts and spices. Fungal growth can occur 

before or after harvest, during storage, often on or in the food itself, in particular 

under warm, damp and humid conditions. We used five different kinds of mycotoxins: 

aflatoxin B1 (AFB1), toxin 2 (T2), zearalenone (ZEN), ochratoxin A (OTA) and 

diacetoxyscirpenol (DAS). We exposed bull sperm from fresh or frozen semen to 

each of these contaminants alone or in a mixture with at least one other contaminant. 

Sperm quality was evaluated by examining membrane integrity (i.e., live or dead 

cell), mitochondrial membrane potential, response to oxidative stress via generation 

of reactive oxygen species, and acrosome membrane integrity. A negative impact on 

any of these parameters can potentially affect sperm quality and eventually, its ability 

to fertilize, thereby impacting fertility. This study consisted of in-vitro work using two 

different methodological approaches: (i) combined staining with four fluorescent 

probes and visual evaluation under a microscope, and (ii) evaluation by flow 

cytometry for large data collection. Our main finding was that each contaminant has 

different effects on sperm that depend on dose, time, and source of the semen (fresh 

or frozen). In addition, we found interactions between contaminants that affect sperm 

quality differently depending on dose and type. To conclude, this is the first study to 

explore the effects of several types of environmental contaminants from different 

sources on bull sperm quality. It is worth noting that while this work considered only a 
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few types of environmental contaminants, it provides novel results on these 

contaminants’ interactions in a mixture.   

 

הבעיה מבוא ותאור    

יש , בממשק הזרעות אינטנסיבי בו זרמה של פר בודד משמשת להזרעת מספר גדול של פרות

כל גורם אשר יביא . ולשמר זרמה איכותית להפיקקיים צורך , לפיכך. לפוריות הזכר משקל רב ביותר

אם זה במהלך היווצרותה באשך או במהלך השימור בהקפאה יפגע , לפגיעה בחיוניות הזרמה

יפה לעקה מבין גורמי הסיכון נציין חש .ובעקבות כך יגרום לירידה בסיכויי בהתעברות, בפוריות

מבוטל של גורמים סביבתיים מושפעת ממספר לא  אחרונה. איכות המספואו, מחלות, סביבתית

חומר ומזהמים ממקור תעשייתי לדוגמא , מזון לדוגמא רעלני פטריותשמקורם בוביניהם מזהמים 

 69% -מדינות הראה ש 52בקרב ב "בארהסקר שנערך . Phthalates (1,5) -אטרזין ו כמו הדברה 

 רעלנים בכל דוגמא 31 -בממוצע של כ, או יותר סוגים שונים של רעלני פטריות 11מהדגימות הכילו 

וכי  מחקר נוסף הראה כי ריכוז הרעלנים וכמותם במזון עולה משנה לשנה ברוב מדינות העולם. (3)

 . מדינות המזרח התיכון נמצאות ברמת סיכון גבוהה לחשיפה לרעלני פטריות

נים הם מטבוליטים משניים של פטריות הגדלות בתנאי לחות וטמפרטורות גבוהות על מיקוטוקסי

 העיבוד והאחסון של היבול, המיקוטוקסינים יכולים להיווצר לכל אורך שלבי הגידול. יבולים חקלאיים

החשיפה למיקוטוקסינים . החשיפה למיקוטוקסינים השונים נעשית לרוב דרך המזון והשתייה. (4,2)

לגרום לטווח רחב של בעיות בריאותיות הכוללת פגיעה באיברים ובמערכות רבות בגוף עשויה 

הוכחה לכך שקיים קשר בין ירידה . (9) הכבד ומערכת הרבייה, הכליות, מערכת החיסון וביניהם

מדוגמיות של  40% -בפוריות לחשיפה למיקוטוקסינים התקבלה במחקר בו נמצאו אפלוטוקסינים ב

שביצענו מקדימות בבדיקות . (5) בגברים פוריים 8% -בניגוד ל, זרע שנאספו מגברים לא פוריים

. DON -ו( T2) 5-טי, (ZEN)זארלינון , B1 (AFB1)ו רעלנים כמו אפלטוקסין במנות הזנה נמצא

AFB1 של  ברמות נמצאppb 7.99-9.02 -ו ;ZEN  164.8נמצא ברמות של ppb-;149.1 T2  נמצא

על פי החוק  שנמצאו הן בטווח הרגולציהיש לציין כי הרמות . ppb -104.36 ppb 115.29ברמות של

השירותים  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר)לפיקוח על מזון לבעלי חיים של משרד החקלאות 

ההשפעה שלהם יחדיו על פוריות הזכר בחיות , יחד עם זאת (.5114, הוטרינריים ובריאות המקנה

 AFB1 ,ZEN ,T2 ,Ochratoxin –בחמישה עיקריים  התמקדנועבודה זו ב .ק איננה ברורהמש

(OTA) ו- Diacetoxyscirpenol (DAS) . 

בעיקר בגידולי התירס , (8) אטרזין נמצא בשימוש נרחב בארץ ובעולם לצורך קטילה של עשבים רעים

וניתן למצוא אותו בשכיחות גבוהה במי שמקורו בתעשייה אטרזין מוגדר כמזהם סביבתי . וקנה הסוכר

בעלי חיים והאדם יכולים להיחשף לחומר באופן  ,יחד עם זאת .במים עיליים וכן במי השתייה, התהום

ועל כן הוא גם  על ידי נשימה וספיגה דרך העור, שתיית מים מזוהמים כמו גם, ישיר על ידי אכילת מזון

, י אנזימי הכבד למטבוליטים שונים"אטרזין מתפרק ע ,בהיכנסו לגוף. מוגדר כמזהם ממקור תזונתי

https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/o1877
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/o1877
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 DACTהמטבוליט הראשי של אטרזין הינו , ביונקים. דם ורקמות, הניתנים לניתור בשתן

(diaminochlorotriazine .)לאטרזין השפעות שליליות על הבריאות בכלל ועל מערכת הרבייה בפרט 

 . הזהים לאלו שנמצאים בסביבה, (µg/L 0.1-3) גם בריכוזים נמוכים מאוד, (6)

Phthalates קבוצת כימיקלים מעשי ידי אדם שפותחו במאה השנים האחרונות לשימוש  הם

 Polyvinylהם משמשים לרוב לריכוך וגמישות של מוצרים המכילים . בתעשיית ייצור הפלסטיק

chloride (PVC) (11 .)סוגי  52 -קיימים למעלה מphthalates כאשר מבין , הבשימוש התעשיי

 di(2-ethylhexyl) -ו dibutyl phthalate ,diethyl phthalateהנפוצים ביותר ניתן למצוא את 

phthalate . מתוך עבודה קודמת שנעשתה במעבדתנו נמצאו רמות שארתיות של מטבוליטים של

-mono(2 -ו monobutyl phthalate; MBP ,monoethyl phthalate; MEP]כימיקלים אלו 

ethykhexyl) phthalate; MEHP] (11) ברקמות של פרות ובנוזל פוליקולרי בפרט . 

  הנחת העבודה

בו זמנית במזון בעלי  ,מזהמיםמספר רב של להמצאות קיימת ייתכנות גבוהה הנחת העבודה היא כי 

רוב העבודות שעסקו , עד כה. שוניםבכמויות ובשילובים , תזונתיבין אם ממקור תעשייתי או , החיים

הנחת העבודה המרכזית . בנפרד מזהמיםבחנו את השפעת כל אחד מה, ובכלל זה מעבדתנו, בנושא

היא כי למזהם בודד תהיה השפעה שונה על תאי הזרע מזו שתתקבל בעקבות חשיפה למספר 

 היא העובדה שבמציאות מתרחשת הלכה, הרציונל שעומד מאחורי הנחה זו. מזהמים בו זמנית

  .חשיפה למספר רב של מזהמים הומעש

 

  מטרות המחקר

על איכות תאי או באים במגע עם מזונות /ונמצאים אשר  מזהמיםהעבודה הנוכחית עוסקת בהשפעת 

השפעה של כל מזהם בעצמו ובהשפעה של תערובות שונות על זרע וזרמת פרים תוך התמקדות ב

. ממקור תזונתי ומזהמים ממקור תעשייתי, מספר מזהמיםנבחרו ך לצורך כ .in vitroאיכות תאי זרע 

 Phthalates (monoethylhexylשלושה מטבוליטים של נבחרו  תעשייתימבין המזהמים ממקור 

phthalate; MEHP, monoethyl phthalate; MEP, monobutyl phthalate; MBP.)  מבין

 AFB1 ,ZEN ,T2 ,Ochratoxin –עיקריים  המזהמים ממקור תזונתי נבחרו חמישה מיקוטוקסינים

(OTA) ו- Diacetoxyscirpenol (DAS). כמו כן נבחן קוטל העשבים אטרזין ((ATZ ,המטבוליט ו

מדמה את המצב , מספר מזהמים והשילובים ביניהםהרציונל העומד בבחירת  DACT.הראשי שלו 

ולכאורה לא  יםמותרשהריכוזים של כל אחד בנפרד אף על  ,השפעה מזיקהבסביבה ויכול להצביע על 

 . נחשבים מזיקים

 

 :מטרות משנה

במסגרת  המותרריכוזים הטווח כל מזהם בנפרד וב, מזהמיםבחינת ההשפעה של  (1

  .הרגולציה על איכות תאי זרע
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על , ממקור תעשייתיו, של מזהמים ממקור תזונתיבחינת ההשפעה של תערובות שונות  (2

 איכות תאי זרע 

 

 

 שיטות/אופן ביצוע המחקר

 ,0)בחנו את ההשפעה של אטרזין  בהם dose response ביצענו סדרת ניסויי – בשנה הראשונה

0.01, 0.1, 1, 10 µM ) אוAFB1 (0, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 µM ) בשני זמני הדגרה שונים

ונבחנו  צביעות פלורסנטיות לצורך כך בצענו .זרמה טרייהאיכות תאי זרע בעל ( שעות 4 -שעתיים ו)

חיות התאים . ראקציית אקרוזום ופוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה, חיות תאים :הבאיםהמדדים 

 diamidino-2-phenylindole-6,'4בשילוב עם  propidium iodide (PI)נבחנה על ידי צביעת הגרעין 

(DAPI) ראקציית האקרוזום נבחנה . בהתאמה, המאפשרים צביעה מבדלת בין תאי זרע מתים וחיים

מופעי שלפוחית  3המאפשר אבחנה בין  pisum sativum agglutinin (PSA-FITC) על ידי הצבען

פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה נבחן על ידי הצבען (. משופעלת ופגומה, שלמה)האקרוזום 

5,5',6,6'- tetra-chloro-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazoly carbocyanine iodide (JC-1) 

ובין תאי זרע בעלי ( נצבעים באדום)המאפשר אבחנה בין תאי זרע בעלי פוטנציאל ממברנה גבוה 

כל הצבענים נבחנו באופן סימולטני על התאים ונצפו (. נצבעים בירוק)פוטנציאל ממברנה נמוך 

 (. 1' תמונה מס)במיקרוסקופ פלורסנטי 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תא  DAPI  (C); -גרעין של תא זרע הנצבע ב( B) ;סמנים 4צביעות פלואורסנטיות של תאי זרע בעזרת  ((A. 1תמונה 
תאי זרע שעברו ריאקציית אקרוזום עם  PI   (D); זרע מת בעל ממברנה חדירה הנצבע בצבע אדום על ידי הסמן

תאי זרע בעלי  (F); תאי זרע שעברו ריאקציית אקרוזום עם שאריתיות עליונה (E); האקרוזוםשאריתיות אקווטרילית של 
המיטוכונדריות באזור האמצעי נצבעו אדום ותאי זרע בעלי , תאי זרע בעלי פוטנציאל ממברנלי גבוה (G) ; אקרוזום פגום

 .פוטנציאל נמוך נצבעים ירוק

 

 AFB1 -ו  µM 0.01תערובת אחת כלל אטרזין בריכוז של . תותערוב שתי נבחנה השפעה של, כמו כן

. µM 1בריכוז של  AFB1 -ו µM 0.1אטרזין בריכוז של  התערובת שניה כללה. µM 0.1בריכוז של 

בסיומן נבחנו איכות תאי הזרע על בסיס שיעור התאים ושעות  4 -שעתיים ו משךל נעשתה הדגרה 
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על ידי שימוש בצבענים  וזאת, פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה וראקציית האקרוזום, החיים

 . פלורסנטיים

והמטבוליט שלו ( ATZ)אטרזין  תזונתישכללו מזהמים ממקור  תערובות שונות בחנו – שנייהבשנה ה

(DACT ) ומיקוטוקסיןAFB1 מטבוליטים של  3 וphthalates (MEHP ,MEP ו- MBP ) ממקור

 4למשך על זרמה טרייה , כל אחד בנפרד, נבחנה השפעה של המזהמים, בשלב הראשון. תעשייתי

באמצעות נבחנה איכות תאי הזרע , לאחר מכן. 1(' טבלה מס) שוניםבריכוזים שעות תוך שימוש 

Flow cytometry .שלמות ממברנת , פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה, המדדים כללו חיות התאים

 .האקרוזום והסטטוס החמצוני של התאים

 מזהמים ממקור תזונתי ותעשייתי  .1' טבלה מס

 ריכוז סיווג המזהם שם המזהם

ATZ 

 תזונתי

0.01 µM 

DACT 1 µM 

AFB1 1 µM 

MEHP 

 תעשייתי

20 nM 

MEP 50 nM 

MBP 50 nM 

 

אשר תאי זרע   כאשר, SYBR14 -ו PI צבעניםהמבוססת על חיות התאים נבחנה על ידי ערכה 

 .(2Aתמונה ) נצבעו באדום הינם תאים מתים ואילו תאים אשר נצבעו בירוק הינם תאים חיים

אשר משנה את  JC-1פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה נבחנה על ידי ערכה המבוססת על הצבען 

תאים אשר נצבעו באדום הינם . צבעו בהתאם לפוטנציאל הממברנלי במיטוכונדריה אליה הוא נקשר

ואילו תאים שנצבעו בירוק  (hyperpolarized)מיטוכונדריאלי גבוה ממברנה תאים בעלי פוטנציאל 

ת ממברנת שלמו(. 2Bתמונה ) (depolarized) מיטוכונדריאלי נמוך ממברנה הם בעלי פוטנציאל

המאפשר  peanut agglutinin (PNA-FITC)האקרוזום נבחנה על ידי ערכה המבוססת על הצבען 

, (קרי תאים עם ממברנה פגומה)קשירה של הצבען לממברנה בהם לא הייתה אבחנה בין תאי זרע ש

ותאים עם  (תאים בעלי ממברנת אקרוזום שעברה שפעול ,קרי)קשירה מועטה של הצבען  לתאים עם

הסטטוס (. 2Cתמונה ) (תאים בעלי ממברנת אקרוזום תקינה ,קרי)קשירה לממברנת האקרוזום 

נבחן על ידי  (ROS)רמת הרדיקליים החופשיים החימצוני של התאים המאפשר אפיון של קביעת 

-H2DCFDA Benzoic acid, 2-[3,6-bis(acetyloxy)-2,7 ) הצבעןשימוש בערכה המבוססת על 

dichloro-9H-xanthen-9-y)] ,מצוני יב החצבדיקת המ. אשר עובר שינויים כימיים עם כניסתו לתאים

 גבוהה ,בתא ROS ורמת הבמידה . מי חמצן באמצעותעקה חמצונית בעקבות השראה של נעשתה 

ך שמתקבלת חלוקה לארבע להבדיל בין תאים חיים למתים כ ניתן, בנוסף. הצבען יהפוך לפלורסנטי

תאים מתים עם ביטוי , ROSתאים חיים ללא ביטוי , ROSתאים חיים עם ביטוי : אוכלוסיות שונות

ROS  ותאים מתים חסריROS.  תאים חיים המבטאיםROS  נבצעו בירוק בעוד שתאים חיים ללא



8 

 

נצבעו בכתום ואילו תאים מתים  ROSתאים מתים עם ביטוי של . אינם נצבעים כלל ROSביטוי של 

כל קבוצת עבור תאי זרע  12,111כל אנליזה כללה (. 2Dתמונה ) נצבעו באדום ROSללא ביטוי של 

 . ניסוי

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פלט . ות ההפרדות השונות בהתאם לסוג הצבעניםובו מוצג FACS -פלט המתקבל לאחר הרצה במכשיר ה .2תמונה 

A  קשירה של  על פי הפרדה לתאי זרע חיים ומתיםמציגSYBR לחומצות הגרעין וצובע אותם בירוק וקשירה של 
Propiduim iodide פלט  .אשר חודר רק לתאים בעלי ממברנה פגומה וצובע אותם באדוםB הפרדה לתאי זרע  מציג

ציאל ממברנה מיטוכונדריאלי נמוך ותאי זרע בעלי פוטנ  (polarized)בעלי פוטנציאל ממברנה מיטוכונדריאלי גבוה 
(depolarized) על קשירה של הצבען  המבוססJC-1  צובע )ושינוי תצורתו ממונומרית כאשר פוטנציאל הממברנה נמוך

הפרדה לשלוש אוכלוסיות תאים המציגות ממברנת מציג  Cפלט  (.אדום)לפולימרית כאשר הפוטנציאל גבוה ( בירוק
לממברנת  FITC-PNAהפרדה של התאים מבוססת על קשירה של הצבען . פגומהמשופעלת או , אקרוזום תקינה

תאי זרע בעלי ממברנה תקינה אליהם : עוצמת הפלורסנציה הירוקה לפוחית האקרוזום מאפשרת אבחנה על בסיסש
רכז התאים במ)שופעלה , תאי זרע שהתרחשה בהן ראקציית אקרוזום ספונטנית, (גרףהתאים בצד הימני ב)נקשר הצבען 

הפרדה לארבע מתאר  Dפלט  (.גרףהתאים בצד השמאלי ב)ללא קשירת הצבען , ותאים בעלי ממברנה פגומה( גרףה
 אוכלוסיות תאי הזרע המציגות תגובה לעקה 

ומאפשרת אבחנה בין ארבע אוכלוסיות תאים  H2DCFDAהפרדה של התאים מבוססת על קשירה של הצבען . חמצונית
 על 

ותאי זרע חיים אשר  ROSתאי זרע מתים אשר מציגים או לא מציגים ביטוי של : הפלורסנציה הירוקהבסיס עוצמת 
 .  ROSמציגים או לא מציגים ביטוי של 
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 -ה ת מכשירבאמצעושונות של המזהמים והשפעתם נבחנה ( מיקסים)בשלב השני יצרנו תערובות 

Flow cytometry פירוט המיקסים והריכוזים אשר נלקחו לעבודה  .על ידי שימוש בערכות ייעודיות

  .הראשוןשצוינו בשלב כל הפרמטרים השפעה של המיקסים נבחנה על  .2' בטבלה מסמפורטים 

 

 

 

 .הרכב המיקסים והריכוזים שנבחרו .2' טבלה מס

 יםריכוז סיווג שם המיקס הרכב המיקס

ATZ+DACT Mix(F) -1 

 תזונתי

0.01 + 1 µM 

ATZ+AFB1 Mix(F)-2 1 + 1 µM 

AFB1+DACT Mix(F)-3 0.01 + 1 µM 

ATZ+AFB1+DACT Mix(F)-4 0.01 + 1 + 1 µM 

MEP+MBP Mix(P)-1 

 תעשייתי

20 + 50 nM 

MEHP+MBP Mix(P)-2 20 + 50 nM 

MBP+MEHP Mix(P)-3 50 + 50 nM 

MEP+MBP+MEHP Mix(P)-4 20 + 50 + 50 nM 

Mix(F) : מזהמים ממקור תזונתימיקס המכיל 

Mix(P) :מיקס המכיל מזהמים ממקור תעשייתי 

 

אשר בה בחנו את ההשפעה של חמישה מיקוטוקסינים  ביצענו סדרה של ניסויים – שלישיתבשנה ה

השפעה . וארבעה שלושה, בנפרד או בתערובות של שניים( OTA -ו AFB1 ,DAS ,T2 ,ZEN)שונים 

נבחנה על זרמה קפואה באמצעות אנליזה לקביעת איכות תאי הזרע באמצעות  של המיקוטוקסינים

 . flow cytometer -ערכות ייעודיות ושימוש ב

או הריכוזים בעלי ההשפעה על תאי /סדרת ניסויים על מנת לאתר את הריכוז ו וראשון התבצעבשלב 

שנקבע על פי החוק לפיקוח  התבססו על טווח הרגולציה כפי( 4' טבלה מס)הריכוזים שנבחנו . הזרע

השירותים הוטרינריים  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר)לבעלי חיים של משרד החקלאות  על מזון

  (.5114, ובריאות המקנה

 

 טווח הריכוזים שנבחן עבור כל מיקוטוקסין  .4' טבלה מס

 (ppm)טווח ריכוזים  יקוטוקסיןשם המ

ZEN 0, 0.1, 0.5, 1, 5, 10 

OTA 0, 0.05, 0.1, 0.25, 1, 10 

T2 0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 
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DAS 0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 

AFB1 0, 0.01, 0.1, 1, 10 

 

. נבדקה השפעתן של תערובות שונות של מיקוטוקסינים בהתאם לתוצאות שהתקבלו בשלב הראשון

 3)של פרים בודדים קפואה שלב הראשון וכלל שימוש בזרמה ה לזה שלהיה זהה מהלך העבודה 

: יצירת תערובות המיקוטוקסינים השונות כללה שימוש בארבעה מיקוטוקסינים(. חזרות לכל תערובת

ZEN ,OTA ,DAS ו- T2 . שלושה  ,3' בטבלה מסמתואר  מיקוטוקסיניםשני פירוט התערובות של

זהים לאלו שנבדקו שנבחנו היו פרמטרים ה. 5' בטבלה מסמתואר מיקוטוקסינים יחדיו  וארבעה

, ריכוזים מכל מיקוטוקסין 3מיקוטוקסינים נבחרו  שניעבור תערובת של  .בשלב הראשון של העבודה

אשר נצמאו ( High; H)והריכוז הכי גבוה ( Medium; M)הריכוז הבינוני , (Low; L)הריכוז הכי נמוך 

מיקוטוקסינים נבחרו הריכוזים  4או  3עבור התערובות של . 0בטבלה כפי שמפורט הראשון ו בשלב

חשיפת תאי הזרע לתערובות של בעקבות התוצאות שהתקבלו  וזאת על בסיס בלבד( M) הבינוניים

 .שני מיקוטוקסינים

 

 פירוט תערובות של שני מיקוטוקסינים. 3' טבלה מס 

 .מעיד על הימצאות המיקוטוקסין בתערובת+            

 

 שלושה וארבעה מיקוטוקסיניםפירוט תערובות של . 5' טבלה מס

 .מעיד על הימצאות המיקוטוקסין בתערובת+            

 

 

    טווח הריכוזים שנקבע עבור כל אחד מהמיקוטוקסינים . 0טבלה  

Concentrations (ppm)  

High Medium Low Mycotoxin 

10 1 0.1 ZEN 

T2 DAS OTA ZEN Mycotoxin 

    ZEN 

   ++ OTA 

  ++ ++ DAS 

 ++ ++ ++ T2 

Mix 4 Mix 3 Mix 2 Mix 1 Mycotoxin 

+ + + + T2 

+  + + ZEN 

+ +  +  OTA 

+ + +  DAS 
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10 0.25 0.05 OTA 

0.5 0.1 0.01 DAS 

0.5 0.1 0.01 T2 

 

 

 תוצאות

 שנה ראשונה

שעות על שיעור תאי הזרע  4לאחר שעתיים או לאחר  ATZ -לא נמצאה השפעה של חשיפה ל

בשיעור התאים בעלי ( P<0.05)שעות גרמה לעלייה  4למשך  µM ATZ 0.01 -חשיפה ל. החיים

שעברו שיעור תאי הזרע על לא השפיעה  ATZ -חשיפה ל. פוטנציאל ממברנה מיטוכונדריה גבוה

 . ראקציית אקרוזום

את שיעור התאים המתים לאחר שעתיים הדגרה ( P<0.05)העלתה  AFB1 -יפה של תאי הזרע לחש

 0.1 -חשיפה של התאים ל. µM 100 -ו 11, 1שעות בנוכחות של  4ולאחר  µM 100בנוכחות של 

µM AFB1 למשך שעתיים גרמה לעלייה (P<0.05)  בשיעור התאים בעלי פוטנציאל ממברנה

 . מיטוכונדריה גבוה

לא גרמה לשינוי  µM ATZ 0.01בשילוב עם  µM AFB1 0.1פה של התאים לתערובת של חשי

לא נמצאה השפעה , יחד עם זאת. שעות חשיפה 4בשיעור התאים המתים לאחר שעתיים או לאחר 

חשיפה של תאי הזרע לתערובת גרמה . של התערובת על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה בתאים

שעות הדגרה  4לאחר , תאים אשר עברו ראקציית אקרוזום ספונטניתבשיעור ה( P<0.05)לעליה 

 . וללא השפעה על ראקציית האקרוזום המושרית

לא התקבלה אמפליפיקציה בעקבות חשיפה של תאי הזרע לתערובת ביחס לכל אחד , ככלל: לסיכום

אקרוזום ראקציית  התקבל אפקט שלילי על שיעור תאי הזרע שעברו, עם זאת. מהמזהמים בנפרד

אשר דורש המשך נוסף נתון מעניין . אם כי באחוז זהה לזה שתקבל עבור כל מזהם בנפרד, ספונטנית

חלק נציין כי . בדיקה הוא אפקט אנטגוניסטי בין שני המזהמים כאשר היו בריכוז היותר גבוה

יזות נעשו היות ואנל. לא חזרו בעבודה זו, בניסוי מקדיםעבור כל מזהם בנפרד מהתוצאות שהתקבלו 

המשך , בהתאם לכך. קיים יסוד סביר להניח כי הסיבה היא סובייקטיבית, על ידי טכנאים שונים

אשר ביכולתו להגדיל את מספר התאים  flow cytometer -העבודה נעשה על ידי שימוש במכשיר ה

 .הנבחנים ובו בזמן מבטל את הגורם האנושי

לא השפיעה על שיעור  AFB1או  ATZ ,DACT -כי חשיפה של תאי הזרע ל, נמצא -שנה שנייה

, כמו כן .התאים המתים ולא על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה בהשוואה לקבוצת הביקורת

 ROSלא השפיעה על שיעור התאים החיים אשר ביטאו  AFB1 -או ל ATZ -חשיפה של התאים ל

חשיפה של , יחד עם זאת (.בהתאמה, % 73.5לעומת  72.1 -ו 73.3 )בהשוואה לקבוצת הביקורת 

בהשוואה  ROSבשיעור התאים החיים אשר ביטאו ( P<0.05)גרמה לעליה   DACT -תאי הזרע ל

או  ATZ ,DACT -חשיפה של התאים ל, כמו כן(. בהתאמה, % 73.5לעומת  76.4)לקבוצת הביקורת 
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AFB1  גרמה לפגיעה בשלמות ממברנת האקרוזום כפי שבא לידי ביטוי בירידה(P<0.05 ) באחוז

בהתייחס לחשיפת התאים למזהמים ממקור תעשייתי  .התאים אשר הציגו ממברנת אקרוזום תקינה

לא השפיעה על שיעור התאים המתים ולא  MBPאו  MEHP ,MEP -עולה כי חשיפה של תאי הזרע ל

חשיפה של התאים , לעומת זאת. על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה בהשוואה לקבוצת הביקורת

בשיעור התאים החיים אשר הציגו ביטוי של ( P<0.05)גרמה לעלייה  MBPאו  MEHP ,MEP -ל

ROS חשיפה של תאי הזרע ל, יחד עם זאת. בהשוואה לקבוצת הביקורת- MEHP ,MEP  אוMBP 

באחוז התאים ( P<0.05)גרמה לפגיעה בשלמות ממברנת האקרוזום כפי שבא לידי ביטוי בירידה 

   .וזום תקינהאשר הציגו ממברנת אקר

 

  ההשפעה של מיקסים

לא השפיעה על , Mix(F)-4או  Mix(F)-1 ,Mix(F)-3 ,מזהמים ממקור תזונתיחשיפה למיקסים של 

 תאיםבשיעור ה( P<0.07)נמצאה מגמת עליה  .שיעור התאים המתים בהשוואה לקבוצת הביקורת

חשיפה של התאים . בהשוואה לקבוצת הביקורת Mix(F)-2 -המתים בעקבות חשיפה שלהם ל

יחד . למיקסים השונים לא השפיעה על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה בהשוואה לקבוצת הביקורת

( P<0.05)גרמה לשינוי  Mix(F)-4או  Mix(F)-2 ,Mix(F)-3: חשיפה של התאים למיקסים, עם זאת

כפי שבא לידי ביטוי בירידה או עלייה בשיעור התאים החיים אשר  בתגובת התאים לעקה חמצונית

גרמה  Mix(F)-2 -או ל Mix(F)-1 -נמצא כי חשיפה של התאים ל, בנוסף .ROSהציגו ביטוי של 

באחוז התאים עם ( P<0.05)לפגיעה בשלמות ממברנת האקרוזום כפי שבא לידי ביטוי בירידה 

 .הביקורת ממברנת אקרוזום תקינה בהשוואה לקבוצת

לא השפיעה על שיעור התאים , MBPאו  MEHP ,MEP ,חשיפת התאים למזהמים ממקור תעשייתי

חשיפה , לעומת זאת. המתים ולא על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה בהשוואה לקבוצת הביקורת

גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית כפי  Mix(P)-4או  Mix(P)-2 ,Mix(P)-3 -של התאים ל

 ROSבשיעור התאים החיים אשר הציגו או לא ביטוי של ( P<0.05)שבא לידי ביטוי בעליה או ירידה 

גרמה  Mix(P)-2 -או ל Mix(P)-1 -חשיפה של תאי הזרע ל, כמו כן. בהשוואה לקבוצת הביקורת

באחוז התאים אשר ( P<0.05)לפגיעה בשלמות ממברנת האקרוזום כפי שבא לידי ביטוי בירידה 

 ל. הציגו ממברנת אקרוזום תקינה

יקר ההשפעה של חשיפת של תאי זרע למזהמים בודדים ממקור תזונתי או ממקור ע: לסיכום

מה שיכול לרמז על פגיעה ביכולת , תעשייתי בא לידי ביטוי בפגיעה בשלמות ממברנת האקרוזום

גם היא גרמה לירידה , של המזהמים חשיפה של התאים למיקסים, ככלל. ההפריה של תאים אלו

נתון זה מעניין ומעלה את . אך לא עבור כל השילובים, בשיעור התאים עם ממברנת אקרוזום תקינה

התהייה האם מדובר בהשפעה סירנגיסטית מצד אחד ואנטגוניסטית מצד שני כאשר ישנו יותר 

למזהמים בודדים גרמה  ממצא נוסף מעניין שהתקבל הוא כי חשיפה של תאי הזרע. ממזהם אחד

חשיפה של תאי הזרע . AFB1 -ו ATZלהוציא מן הכלל הם , לשינויים בתגובת התאים לעקה חמצונית

גם היא גרמה לשינויי בתגובת התאים לעקה  Mix(P)-1 -ו Mix(F)-1למעט , למיקסים של מזהמים
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ריה לא בעקבות לא התקבלה שום השפעה על פוטניאל ממברנת המיטוכונד, לעומת זאת. חמצונית

ייתכן וההשפעה על המיטוכונדריה . חשיפה למזהמים בודדים ולא בעקבות חשיפה למיקסים השונים

 .  אך נקודה זו עדיין דורשת בדיקה, איננה מהותית

שכיחים  בחלקה הראשון של העבודה נבחנה ההשפעה של חמישה מיקוטוקסינים -לישיתשנה ש

 . כל אחד בנפרד על מדדים הקובעים את איכות תאי הזרע, במזון

 לא גרמה לשינוי בפוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה OTA -חשיפת תאי הזרע ל: OTAהשפעה של 

 OTA -חשיפה של תאי הזרע ל, ככלל(. 5 'טבלה מס)ולא בחיות התאים בהשוואה לקבוצת הביקורת 

באחוז התאים ( P<0.1)אם כי נמצאה נטייה לעלייה . האקרוזוםלא השפיעה על שלמות ממברנת 

בהשוואה לקבוצת  ppm 10בריכוז של  OTA -שעברו ראקציית אקרוזום ספונטנית בעקבות חשיפה ל

באחוז התאים עם ממברנת אקרוזום תקינה ( P<0.08)נמצאה נטייה לירידה , כמו כן. הביקורת

תגובת  .(7' טבלה מס) בהשוואה לקבוצת הביקורת ppm 0.1,ריכוז של ב OTA -בעקבות חשיפה ל

על ידי השוואת התפלגות אחוז התאים ( Pearson-ChiSquare)התאים לעקה חמצונית נבחנה 

המודל נמצא מובהק . בכל קבוצות הניסוי ROS,לעומת אלו אשר אינם מבטאים  ROSהמבטאים 

(P<0.001 )מקבוצות הניסוי וקבוצת הביקורת נעשתה השוואה פרטנית בין כל אחת , ולאור זאת

(ChiSquare  ולאחריו(Fisher’s Exact Test .ל הנמצא כי חשיפ- OTA  הכי נמוך שנבחןבריכוז, ppm 0.05 

אשר בא לידי ביטוי בירידה בשיעור התאים החיים  ,גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית, 

חשיפה של התאים לריכוזים (. P<0.03)בהשוואה לקבוצת הביקורת  ROSהמבטאים מולקולות של 

בהשוואה  ROSגרמה לעליה בשיעור התאים החיים המבטאים ייצור של  ppm 10) -ו 1) גבוהים יותר

 (.1גרף  P<0.05;) לקבוצת הביקורת

 

 על מדדי איכות הזרע השונים OTAבדיקת ההשפעה של המיקוטוקסין  .7טבלה 

 

 
 
 

על תגובת  OTAהשפעה של . 1גרף 
מוצג בגרף . תאי הזרע לעקה חמצונית

התפלגות תאי הזרע החיים אשר 
 ROSאו לא מייצרים ( לבן) מייצרים 

כתגובה לעקה חמצונית ( שחור)
בריכוזים  OTA -בעקבות חשיפה ל

 ppm 10 -ו 0, 0..., 0.., 0... של

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

0...1±0.71 0...2±..02 40.00±0.70 04.00±0.12 04..2±1.44 Control 

2...±..2. 02.07±4..0 44...±0.. 2..2±..10 01.17±..00 0.05 

2.0.±..2. 04.22±..22 40.02±0.24 0..44±...7 0..40±4.07 0.1 

0..40±4.. 02.22±0.72 4...2±..1 04..0±0.00 47.4.±..74 0.25 

2±0..7 02.70±0.71 4..7.±0.22 0..24±..0. 00.0±..20 1 

2.20±..7. ....2±.... 4..02±..40 0..0.±...1 00.02±0..7 10 
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התפלגות התאים בין כל אחת מקבוצות הניסוי ב( p<0.05)אותיות עיליות שונות מעידות על הבדל מובהק  .לקבוצת הביקורתבהשוואה 
 .Fisher’s Exact testולאחריו  ChiSquareפ "ע השוואה לקבוצת הביקורת

 

, בריכוזים השונים לא השפיעה על שיעור התאים החיים ZEN -תאי הזרע ל חשיפת :ZENהשפעה של 

השוואת (. 0 'מס טבלה)ועל פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה  כמו גם לא על שלמות ממברנת האקרוזום

בין קבוצות הניסוי  ROSלעומת אלו אשר אינם מבטאים  ROSהתפלגות אחוז התאים המבטאים 

(Pearson-ChiSquare )כי המודל הניסויי מובהק  העלתה(P<0.001) .נעשתה השוואה , לאור זאת

(. Fisher’s Exact Testולאחריו  ChiSquare)הביקורת  פרטנית בין כל אחת מקבוצות הניסוי וקבוצת

קו בכל הריכוזים שנבד ZEN -התקבלו שינויים בתגובת התאים לעקה חמצונית בעקבות חשיפה ל

(P<0.001 ) בהשוואה לקבוצת הביקורת(;P<0.001  2גרף .) 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים ZENבדיקת ההשפעה של המיקוטוקסין  .0טבלה 

 

 

או לא ( לבן) מוצג בגרף התפלגות תאי הזרע החיים אשר מייצרים . על תגובת תאי הזרע לעקה חמצונית ZENהשפעה של . 2גרף 
לקבוצת בהשוואה  ppm 10 -ו 0, 0, 0..,  0.. בריכוזים של ZEN -כתגובה לעקה חמצונית בעקבות חשיפה ל( שחור) ROSמייצרים 
השוואה לקבוצת התפלגות התאים בין כל אחת מקבוצות הניסוי ב( p<0.05)מעידות על הבדל מובהק אותיות עיליות שונות  .הביקורת
 .Fisher’s Exact testולאחריו  ChiSquareפ "ע הביקורת

 

 

 חשיפה :DASהשפעה של 

 DAS -של תאי הזרע ל

בריכוזים השונים לא 

השפיעה על שיעור התאים 

על פוטנציאל , החיים

ממברנת המיטוכונדריה ולא 

על שלמות ממברנת 

(. 9' מס טבלה)האקרוזום 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

..12±..22 0..0.±0.27 47.1.±...0 ..77±0.7. 0...4±7.47 Control 

..42±..4. 7..1±0.41 0...2±...0 0.07±0.0. 00.42±7.04 0.1 

..04±...2 0..04±0.0 0...1±0.00 1.07±0..0 0..4.±2.74 0.5 

..72±..02 0..2.±0..0 47.20±0.00 2.77±...2 0..1.±2..4 1 

..22±..20 0..72±0.2. 0..4.±..02 ..2.±0.42 0..10±1.27 5 

..10±0.44 0...0±..04 47.7.±..02 0.14±.... 04..7±4.47 10 
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לעומת אלו אשר  ROSהמודל הניסויי שהתבסס על השוואה בין התפלגות אחוז התאים המבטאים  ,בנוסף

, לאור זאת. (Pearson-ChiSquar; P<0.0001)בכל קבוצות הניסוי נמצא מובהק  ROSאינם מבטאים 

 (ChiSquareנעשתה השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת 

גרמה  ppm 0.01בריכוז של  DAS -נמצא כי חשיפה של התאים ל. Fisher’s Exact (Testולאחריו 

חשיפה של , מנגד(. P<0.001)חמצונית בתגובה לעקה  ROSלעליה בשיעור התאים החיים אשר ייצרו 

בתגובה  ROSגרמה לירידה בשיעור התאים החיים אשר ייצרו  ppm 0.1תאי הזרע לריכוז גבוה יותר של  

 (.4גרף  P<0.001;)בהשוואה לקבוצת הביקורת , לעקה חמצונית

 

 על מדדי איכות הזרע השונים DASבדיקת ההשפעה של המיקוטוקסין  .9 טבלה

 
 
 
 

 
 

על תגובת  DASהשפעה של . 3גרף 
מוצג . תאי הזרע לעקה חמצונית

בגרף התפלגות תאי הזרע החיים 
או לא מייצרים ( לבן) אשר מייצרים 

ROS (שחור ) כתגובה לעקה
 DAS -חמצונית בעקבות חשיפה ל

 0.5 -ו 0.., 0...,  0... בריכוזים של
ppm  לקבוצת הביקורתבהשוואה. 

אותיות עיליות שונות מעידות על 
בהתפלגות ( p<0.05)הבדל מובהק 

חת מקבוצות התאים בין כל א
הניסוי השוואה לקבוצת הביקורת 

 Fisher’sולאחריו  ChiSquareפ "ע
Exact test. 

 

פוטנציאל ממברנת , לא השפיעה על חיות התאים T2 -חשיפת תאי הזרע ל :T2השפעה של 

מתוך השוואת התפלגות אחוז התאים (. 18 'מס טבלה)המיטוכונדריה ולא על שלמות ממברנת האקרוזום 

( Pearson-ChiSquare)בין כל קבוצות הניסוי  ROSלעומת אלו אשר אינם מבטאים  ROSהמבטאים 

נעשתה השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות , לאור זאת. (P<0.0001)נמצא כי המודל הניסויי מובהק 

חשיפת תאי נמצא כי (. Fisher’s Exact Testולאחריו  ChiSquare)הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת 

בהשוואה  ROS,גרמה לירידה בשיעור התאים החיים המבטאים  ppm 0.01בריכוז של   T2-הזרע ל

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

0.10±..10  2.1.±0.12  24.22±...0  ..21±0..7  41...±4.7.  Control 

...2±..70  1..7±...0  2...0±...0  0.20±...2  44.02±1.20  0.01 

...±..04  1.17±..4.  2...1±..4  0.24±..0.  4..04±0..0  0.05 

0.77±..22  7..0±..04  20..7±..20  0.0.±...1  44.24±2.01  1 ..  

..10±0..1  00..0±4..2  02.20±0.07  ..1.±0.20  44.00±2.2  0.5 
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הביאה לעליה בשיעור  ppm 0.5בריכוז של   T2-חשיפת התאים ל, בנוסף. (P<0.001)לקבוצת הביקורת 

 (. 3גרף  P<0.05;)בהשוואה לקבוצת הביקורת , ROSהתאים החיים המבטאים מולקולות 

 

 

 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים T2בדיקת ההשפעה של המיקוטוקסין  .18 טבלה

 

 
 

על  T2השפעה של . 4גרף 
תגובת תאי הזרע לעקה 

מוצג בגרף . חמצונית
התפלגות תאי הזרע החיים 

או לא ( לבן) אשר מייצרים 
( שחור) ROSמייצרים 

כתגובה לעקה חמצונית 
 T2 -בעקבות חשיפה ל

 0.., 0...,  0... בריכוזים של
לקבוצת בהשוואה  ppm 0.5 -ו

עיליות אותיות  .הביקורת
שונות מעידות על הבדל 

התפלגות ב( p<0.05)מובהק 
התאים בין כל אחת מקבוצות 

השוואה לקבוצת הניסוי 
 ChiSquareפ "ע הביקורת

 Fisher’s Exactולאחריו 
test. 

 

לא על שלמות , לא השפיעה על שיעור התאים החיים AFB1 -חשיפת תאי זרע ל :AFB1השפעה של 

נמצא , המודל הניסויי(. 11' מס טבלה)ולא על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה  ממברנת האקרוזום

נעשתה השוואה פרטנית בין כל אחת מקבוצות , לאור זאת. (P<0.0001 ,Pearson-ChiSquare)מובהק 

 -נמצא כי חשיפה של התאים ל. Fisher’s Exact Test)ולאחריו  ChiSquare)הניסוי וקבוצת הביקורת 

AFB1  בהשוואה לקבוצת , אחד מהריכוזים שנבדקו גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצוניתבכל

 (. 5גרף ) ROSכפי שבא לידי ביטוי בעליה בשיעור התאים החיים אשר יצרו ( (P<0.0001הביקורת 

 

 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

02.41±0.72  0..70±0.04  4..1.±..00  7..4±0.04  42.12±0....  Control 

00.70±0.11  0..42±0.20  42.2.±..47  2..7±..2  42.00±00.02  0.01 

04..1±0.17  0..20±0...  40±0.71  0...4±4..2  42.71±0..00  0.05 

0...7±..07  0...1±..04  42.00±0.27  ..71±0...  42.04±7..2  1 ..  

0..4±..4  0..0.±..0.  40.2.±4...  0.00±..10  42.2±00.2  0.5 
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 על מדדי איכות הזרע השונים AFB1בדיקת ההשפעה של המיקוטוקסין  .11 טבלה

 
 
 
 
 
 
 
 

על  AFB1השפעה של . 5גרף 
תגובת תאי הזרע לעקה 

מוצג בגרף התפלגות . חמצונית
 תאי הזרע החיים אשר מייצרים 

 ROSאו לא מייצרים ( לבן)
כתגובה לעקה חמצונית ( שחור)

 AFB1 -בעקבות חשיפה ל
 .0 -ו 0, 0..,  0... בריכוזים של

ppm  לקבוצת בהשוואה
אותיות עיליות שונות  .הביקורת

מעידות על הבדל מובהק 
(p<0.05 )התפלגות התאים בין ב

כל אחת מקבוצות הניסוי 
פ "ע השוואה לקבוצת הביקורת

ChiSquare  ולאחריוFisher’s 
Exact test. 

 

בכל שלושת הריכוזים שנבדקו לא  T2+DASחשיפת תאי זרע לתערובת  :T2+DASהשפעה של תערובת 

חשיפת , ככלל(. 12' מס טבלה)השפיעה על שיעור התאים החיים ולא על שלמות ממברנת האקרוזום 

בשלושת הריכוזים לא השפיעה על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה בהשוואה  T2+DAS -התאים ל

ראוי לציין כי התקבלה נטייה לירידה בשיעור התאים שהציגו , יחד עם זאת(. 0גרף )לקבוצת הביקורת 

( L)בריכוזים הנמוכים  או( M)פוטנציאל ממברנה גבוה בעקבות חשיפה לתערובת בריכוזים הבינוניים 

 (.  0גרף , בהתאמה, P<0.1 -ו P<0.06)בהשוואה לקבוצת הביקורת 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים T2+DASבדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים  .12טבלה 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

1.02±0.07  7...±0..2  .2..7±0.01  0..4.±2.04  .4.4.±...2  Control 

2.42±0.01  7..1±..7.  .2.70±..0.  02.20±0.2.  ...00±4.40  0.01 

0.70±0..1  0....±0.44  .2..4±...0  0...0±..27  ...20±..12  0.1 

2...±..04  0...0±0.07  .0.70±..77  02.2.±0..0  ...20±..0  1 

2.22±0..  2.10±0..4  .....±..1  0..7.±0.27  .7..1±....  10 
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ממברנת פוטנציאל על  DAS+T2השפעה של  .6גרף 

הגרף מציג את  .המיטוכונדריה של תאי הזרע
התפלגות תאי הזרע בעלי פוטנציאל ממברנה גבוה 

בעקבות חשיפה לתערובת של ( Ratio) לעומת נמוך
T2+DAS  לאחר חשיפה לשילוב המיקוטוקסינים

( H)וגבוהים ( M)בינוניים , (L)בריכוזים נמוכים 
ערך נתונים מוצגים כ. בהשוואה לקבוצת הביקורת

אותיות עיליות שונות מעידות . שגיאת תקן ±ממוצע 
ין קבוצת הניסוי ב( P<0.05)על הבדל מובהק 

 .השוואה לקבוצת הביקורתב
 

 

 

 

מודל הניסוי נמצא . נוי בתגובת התאים לעקה חמצוניתגרמה לשי T2+DASחשיפה של התאים לתערובת 

כל אחת מקבוצות  בין השוואה פרטניתנעשתה , לאור זאת. (Pearson-ChiSquare;P<0.0001)מובהק 

 T2+DASהחשיפה לתערובת (. Fisher’s Exact Testולאחריו  ChiSquare)הניסוי וקבוצת הביקורת 

לעלייה בשיעור  מהגר([ H)או גבוהים ( M)בינוניים , (L)מוכים נ]ו בכל אחד משלושת הריכוזים שנבחנ

 ,בהתאמה, P<0.0001 -ו P<0.007 ,P<0.0001)בהשוואה לביקורת  ROSהתאים החיים אשר ייצרו 

 (.7 גרף

 

 

על  DAS+T2השפעה של . 7גרף 
. תגובת תאי הזרע לעקה חמצונית

מוצג בגרף התפלגות תאי הזרע 
או לא ( לבן) החיים אשר מייצרים 

כתגובה ( שחור) ROSמייצרים 
 -לעקה חמצונית בעקבות חשיפה ל

DAS+T2  בריכוזים הנמוכים(L) ,
לקבוצת ( H)והגבוהים ( M)בינוניים 
אותיות עיליות שונות . הביקורת

( P<0.05)מעידות על הבדל מובהק 
התפלגות התאים בין כל אחת ב

השוואה לקבוצת מקבוצות הניסוי 
ולאחריו  ChiSquareפ "ע הביקורת

Fisher’s Exact test. 
 
 
 
 
 

בריכוזים השונים לא השפיעה  T2+OTA חשיפת תאי זרע לתערובת של :+OTAT2השפעה של תערובת 

חשיפת תאי , לעומת זאת(. 14' מס טבלה)על שיעור התאים החיים ולא על שלמות ממברנת האקרוזום 

Acrosome membrane integrity   

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

..12±0.21  04..1±..77  22.0.±..77  42...±2.20  Control 

...0±..20  02.2.±0.24  24..4±..70  0..20±4.02  L 

..00±..02  04..1±0..0  22.7.±..10  4..02±0..7  M 

0.0.±0.27  00..±..10  2..21±..4  4..22±0..2  H 



16 

 

בשיעור התאים שהציגו פוטנציאל ( P<0.04)גרמה לירידה ( H)ריכוזים הגבוהים ב T2+OTA -הזרע ל

בריכוזים   T2+OTA -חשיפת התאים ל, יחד עם זאת. בהשוואה לקבוצת הביקורת, ממברנה גבוה

נטייה לירידה בשיעור התאים שהציגו פוטנציאל ממברנה גבוה גרמה ל( L)או הנמוכים ( M)הבינוניים 

 (. 0גרף , בהתאמה, P<0.09 -ו P<0.07)בהשוואה לקבוצת הביקורת 

 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים T2+OTAבדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים  .14 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

פוטנציאל על  T2+OTA השפעה של .8גרף 
הגרף  .ממברנת המיטוכונדריה של תאי הזרע

 מציג את התפלגות תאי הזרע בעלי פוטנציאל
בעקבות  (Ratio) ממברנה גבוה לעומת נמוך

בריכוזים  T2+OTAחשיפה לתערובת של 
( H)וגבוהים ( M)בינוניים , (L)נמוכים 

נתונים מוצגים . בהשוואה לקבוצת הביקורת
אותיות עיליות . שגיאת תקן ±כערך ממוצע 

ין ב( P<0.05)שונות מעידות על הבדל מובהק 
 .הביקורתהשוואה לקבוצת קבוצת הניסוי ב

 
 
 
 
 
 
 
 

גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית בהשוואה לקבוצת  T2+OTAחשיפה של התאים לתערובת 

נעשתה , לאור זאת. (P<0.0001)נמצא מובהק ( Pearson-ChiSquare)המודל הניסויי . הביקורת

ולאחריו  ChiSquare)השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת 

(Fisher’s Exact Test .נמצא כי חשיפת התאים ל- T2+OTA  בכל הריכוזים גרמה לירידה בשיעור

 (.9גרף )בהשוואה לביקורת , ROSהתאים החיים אשר ייצרו 

 

על  TA+T2 השפעה של. 9גרף 
תגובת תאי הזרע לעקה 

מוצג בגרף התפלגות . חמצונית
תאי הזרע החיים אשר 

 ROSמייצרים או לא מייצרים 
כתגובה לעקה חמצונית 

 OTA+T2 -בעקבות חשיפה ל
בינוניים , (L)בריכוזים נמוכים 

Acrosome membrane integrity   

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

4..0±0..7  02.1.±..02  2..12±....  .2.04±00.0  Control 

2..7±0.02  00.20±..0.  07.10±..11  .1.2.±00.11  L 

1.20±..17  00.02±..00  02.00±4.02  .1.01±0..12  M 

7.21±0.02  04...±..07  02.41±1.00  .7.00±00.00  H 
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(M ) וגבוהים(H )אותיות עיליות שונות מעידות על הבדל מובהק . בהשוואה לקבוצת הביקורת(P<0.05 )התפלגות התאים בין כל אחת ב
 .Fisher’s Exact testולאחריו  ChiSquareפ "ע השוואה לקבוצת הביקורתמקבוצות הניסוי 

 
 
 
 

בריכוזים השונים לא השפיעה   T2+ZENחשיפת תאי זרע לתערובת של  :T2+ZENהשפעה של תערובת 

שלמות ממברנת האקרוזום לא על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה ולא על , על שיעור התאים החיים

לאור . (P<0.0001)נמצא מובהק ( Pearson-ChiSquare)המודל הניסויי , יחד עם זאת(. 13' מס טבלה)

 ChiSquare)נעשתה השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת , זאת

, (L)נמוכים , בכל הריכוזים T2+ZEN -חשיפה של התאים לכי   נמצא. Fisher’s Exact Test)ולאחריו 

בהשוואה לביקורת  ROS,גרמה לעליה בשיעור התאים החיים אשר ייצרו , (H)או גבוהים ( M)בינוניים 

(P<0.0001 , 18גרף .) 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים T2+ZENבדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים  .13טבלה 

 

 

 
על  ZEN+T2השפעה של . 11גרף 

. תגובת תאי הזרע לעקה חמצונית
מוצג בגרף התפלגות תאי הזרע 
החיים אשר מייצרים או לא 

כתגובה לעקה  ROSמייצרים 
 -בעקבות חשיפה ל חמצונית

ZEN+T2  בריכוזים נמוכים(L) ,
בהשוואה ( H)וגבוהים ( M)בינוניים 

אותיות עיליות . לקבוצת הביקורת
שונות מעידות על הבדל מובהק 

(P<0.05 )התפלגות התאים בין כל ב
השוואה אחת מקבוצות הניסוי 

 ChiSquareפ "ע לקבוצת הביקורת
 .Fisher’s Exact testולאחריו 

 

 

 

בריכוזים השונים לא  DAS+OTAחשיפת תאי זרע לתערובת של  :DAS+OTAהשפעה של תערובת 

, בנוסף(. 15' מס טבלה)ולא על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה   השפיעה על שיעור התאים החיים

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

4..0±..70  0...0±0.20  1..04±..04  ..00±..12  02.04±2.41  Control 

4...±0.12  0..00±..02  1..0.±..04  ..42±...2  01...±2.20  L 

..2±..00  0..01±..7.  14...±..04  ...0±..4.  02..7±1.20  M 

...2±..47  0....±0.2.  1..21±...7  ...0±..4.  00..7±2.77  H 
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אך נמצאה , לא השפיעה באופן מובהק על שלמות ממברנת האקרוזום DAS+OTA -חשיפת תאי הזרע ל

נטייה לירידה באחוז התאים עם ממברנת אקרוזום תקינה בעקבות חשיפה לתערובת בריכוזים הבינוניים 

(M ) או הגבוהים(H) , בהשוואה לקבוצת הביקורת(P<0.06 ,P<0.08 ,15טבלה , בהתאמה .) 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים DAS+OTA בדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים .15טבלה 

 

גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית בהשוואה  DAS+OTAחשיפה של התאים לתערובת של 

, לאור זאת. (P<0.0001)נמצא מובהק ( Pearson-ChiSquare)המודל הניסויי . לקבוצת הביקורת

 ChiSquare -נעשתה השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת ב

( M)בינוניים , (L)נמוכים ]בכל הריכוזים  DAS+OTA -חשיפה לנמצא כי . Fisher’s Exact Testולאחריו 

בהשוואה לביקורת  ROSלעליה בשיעור התאים החיים אשר ייצרו שנבדקו  גרמה ([ H)או גבוהים 

(P<0.0001 , 11גרף.) 

 

על  OTA+DASהשפעה של . 11גרף 
מוצג . תגובת תאי הזרע לעקה חמצונית

בגרף התפלגות תאי הזרע החיים אשר 
כתגובה  ROSמייצרים או לא מייצרים 

 -לעקה חמצונית בעקבות חשיפה ל
OTA+DAS  בריכוזים נמוכים(L) ,

בהשוואה ( H)וגבוהים ( M)בינוניים 
אותיות עיליות שונות  .לקבוצת הביקורת

( P<0.05)מעידות על הבדל מובהק 
התפלגות התאים בין כל אחת מקבוצות ב

פ "ע השוואה לקבוצת הביקורתהניסוי 
ChiSquare  ולאחריוFisher’s Exact 

test. 
 

בריכוזים השונים לא   DAS+ZENחשיפת תאי זרע לתערובת של  :DAS+ZEN תהשפעה של תערוב

, לעומת זאת(. 10' מס טבלה) השפיעה על שיעור התאים החיים ולא על שלמות ממברנת האקרוזום

גרמה לירידה בשיעור התאים עם ( H)והגבוהים ( L) בריכוזים הנמוכים DAS+ZEN -חשיפת תאי הזרע ל

 (. 12 גרף, בהתאמה, P<0.03 ,P<0.05)לעומת קבוצת הביקורת , גבוהציאל ממברנת מיטוכונדריה נפוט

  

 על מדדי איכות הזרע השוניםZEN -ו  DASבדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים  .10טבלה 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM)  

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

2.72±0.00 ....1±..7.  2..72±0.22  0.74±..00  07.1.±2...  Control 

4.00±0.40 07.00±0..1  24.7.±1.10  0.27±...0  02...±1..  L 

...0±..17 02.21±0...  22.0±1.42  ..00±..27  02..0±1.01  M 

..00±0.4. 02..0±0.07  22.00±2.04  ...2±..70  2....±1.21  H 
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פוטנציאל על  ZEN+DASהשפעה של  .12גרף 

הגרף  .המיטוכונדריה של תאי הזרעממברנת 
מציג את התפלגות תאי הזרע בעלי פוטנציאל 

בעקבות  (Ratio) ממברנה גבוה לעומת נמוך
, (L)בריכוזים נמוכים  DAS+ZEN -חשיפה ל
בהשוואה לקבוצת ( H)וגבוהים ( M)בינוניים 
 ±נתונים מוצגים כערך ממוצע . הביקורת

מעידות על אותיות עיליות שונות . שגיאת תקן
ין כל אחת מקבוצות ב( P<0.05)הבדל מובהק 

 .השוואה לקבוצת הביקורתהניסוי 
 

 

 

 

 

גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית  DAS+ZENחשיפה של התאים לתערובת של , בנוסף

לאור . (P<0.0001)נמצא מובהק ( Pearson-ChiSquare)המודל הניסויי . בהשוואה לקבוצת הביקורת

 ChiSquare)נעשתה השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת , זאת

בריכוזים הגבוהים או הנמוכים גרמה לעליה  DAS+ZEN -החשיפה ל. Fisher’s Exact Test)ולאחריו 

גרף  ;בהתאמה, P<0.0001 -ו P<0.0001)בהשוואה לביקורת  ROS,בשיעור התאים החיים אשר ייצרו 

בריכוזים הבינוניים לא השפיעה על שיעור התאים המבטאים  DAS+ZEN -חשיפה ל, לעומת זאת. (14

,ROS   (.14גרף )בהשוואה לקבוצת הביקורת 

 

השפעה של . 13גרף 
ZEN+DAS  תגובת תאי על

מוצג . הזרע לעקה חמצונית
בגרף התפלגות תאי הזרע 
החיים אשר מייצרים או לא 

כתגובה לעקה  ROSמייצרים 
 -חמצונית בעקבות חשיפה ל

ZEN+DAS  בריכוזים נמוכים
(L) , בינוניים(M ) וגבוהים(H )

 .בהשוואה לקבוצת הביקורת
אותיות עיליות שונות מעידות 

( P<0.05)על הבדל מובהק 
התפלגות התאים בין כל אחת ב

השוואה מקבוצות הניסוי 
פ "ע לקבוצת הביקורת

ChiSquare  ולאחריוFisher’s 
Exact test. 

 

Acrosome membrane integrity   

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

4..0±0..1  ...00±..2.  07.20±4...  47.21±0....  Control 

...2±..2.  ...0±4..0  20.47±0.2.  47.21±7.1.  L 

...1±..47  .....±4..2  2..70±4.0.  04.0±1.02  M 

...7±..11  ....1±0.22  2..4±2.27  01..0±2..7  H 
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בריכוזים השונים לא  OTA+ZENחשיפת תאי הזרע לתערובת של  :OTA+ZENהשפעה של תערובת 

 טבלה)על שלמות ממברנת האקרוזום ולא על פוטנציאל הממברנה , השפיעה על שיעור התאים החיים

בהשוואה  גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית OTA+ZEN -חשיפה ל, לעומת זאת(. 17 'מס

, לאור זאת. (P<0.0001)נמצא מובהק ( Pearson-ChiSquare)המודל הניסויי . לקבוצת הביקורת

 (ChiSquareנעשתה השוואה פרטנית עבור כל אחת מקבוצות הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת 

בכל הריכוזים  OTA+ZENנמצא כי חשיפת התאים לתערובת של . Fisher’s Exact Test)ולאחריו 

 (.13גרף )בהשוואה לביקורת  ROS,בשיעור התאים החיים אשר ייצרו (P<0.001) נבדקו גרמה לעליה ש

 

 על מדדי איכות הזרע השונים OTA+ZENבדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים  .17טבלה 

 

 

 

 
 ZEN+OTAהשפעה של . 14גרף 
תגובת תאי הזרע לעקה על 

מוצג בגרף התפלגות . חמצונית
תאי הזרע החיים אשר מייצרים 

כתגובה  ROSאו לא מייצרים 
לעקה חמצונית בעקבות חשיפה 

בריכוזים נמוכים  ZEN+OTA -ל
(L) , בינוניים(M ) וגבוהים(H )

 .בהשוואה לקבוצת הביקורת
אותיות עיליות שונות מעידות על 

התפלגות ב( P<0.05)הבדל מובהק 
התאים בין כל אחת מקבוצות 

השוואה לקבוצת הניסוי 
 ChiSquareפ "ע הביקורת
 .Fisher’s Exact testולאחריו 

 

בריכוזים  OTA+ZEN+T2חשיפת תאי הזרע לתערובת של  OTA+T2+:ZENהשפעה של תערובת 

לעומת . (10' מס טבלה) שנבדקו לא השפיעה על שיעור התאים החיים ולא על שלמות ממברנת האקרוזום

בריכוז הבינוני גרמה לירידה בשיעור התאים שהציגו  OTA+ZEN+T2 -חשיפת תאי הזרע ל, זאת

 OTA+ZEN+T2 -חשיפה ל, כמו כן(. 15גרף  P<0.05;)פוטנציאל ממברנה גבוה לעומת קבוצת הביקורת 

החשיפה לתערובת . גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית בהשוואה לקבוצת הביקורת

OTA+ZEN+T2  בריכוזים הבינוניים(P<0.001 ) גרמה לעליה בשיעור התאים החיים שייצרוROS 

 (.10גרף )בהשוואה לקבוצת הביקורת 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

1.07±...0  0..01±..7.  27...±..0.  0.1.±..40  .4.17±7.24  Control 

2..0±4.0  04..4±...4  1..00±4..0  0.1.±4.02  .2.22±0..07  L 

...1±..70  .4.1±2.14  01.22±1..  0.42±..4.  .2.22±0..07  M 

00.07±..2.  04..1±0.0.  21..2±0..07  ..02±..2  .2.12±2.01  H 
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 על מדדי איכות הזרע השונים OTA+ZEN+T2טוקסינים בדיקת ההשפעה של תערובת ה .10טבלה 

 

 

 

 

 

 

 ZEN+T2+OTAהשפעה של  .15גרף 
פוטנציאל ממברנת על בריכוזים בינוניים 

הגרף מציג את  .המיטוכונדריה של תאי הזרע
תאי הזרע בעלי פוטנציאל  ((Ratioהתפלגות 

בעקבות חשיפה  ממברנה גבוה לעומת נמוך
בהשוואה  ZEN+T2+OTAלתערובת של 

נתונים מוצגים כערך . לקבוצת הביקורת
אותיות עיליות שונות . שגיאת תקן ±ממוצע 

בין קבוצת ( P<0.05)מעידות על הבדל מובהק 
 .השוואה לקבוצת הביקורתב, הניסוי

 

  

 

 

 
השפעה של . 16גרף 

ZEN+T2+OTA  בריכוזים
תגובת תאי הזרע על בינוניים 

מוצג בגרף . לעקה חמצונית
התפלגות תאי הזרע החיים 
אשר מייצרים או לא מייצרים 

ROS  כתגובה לעקה חמצונית
 -בעקבות חשיפה ל

ZEN+T2+OTA  בהשוואה
אותיות . לקבוצת הביקורת

עיליות שונות מעידות על הבדל 
בין קבוצת ( P<0.05)מובהק 

השוואה לקבוצת הניסוי ב
 .הביקורת

 

בריכוזים   OTA+DAS+T2חשיפת תאי הזרע לתערובת של OTA+T2+:DASהשפעה של תערובת 

לא על פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה ולא על שלמות , שנבדקו לא השפיעה על שיעור התאים החיים

נמצאה נטייה  OTA+DAS+T2 -בחשיפת תאי הזרע ל, יחד עם זאת .(19' מס טבלה)ממברנת האקרוזום 

בשיעור ( P<0.07)נת אקרוזום תקינה ונטייה לירידה בשיעור התאים בעלי ממבר( P<0.07)לירידה 

  (.19 טבלה)בהשוואה לקבוצת הביקורת התאים בעלי פוטנציאל ממברנת מיטוכונדריה גבוה 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים OTA+DAS+T2בדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסינים  .19טבלה 

Acrosome membrane integrity   

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Viability (%±SEM) Concentration 

(ppm) 

2.20±0.70  0..21±0..7  21..2±....  0...7±0..01  Control 

0...±..22  04.10±..12  27.21±...4  42.72±04..1  M 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

2.20±0.70  0..21±0..7  21..2±....  0.7.±..2. 0...7±0..01  Control 
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גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית בהשוואה לקבוצת  OTA+DAS+T2חשיפה לתערובת , בנוסף

בשיעור התאים ( P<0.07)בריכוזים הבינוניים נמצאה נטייה לירידה  OTA+DAS+T2 -בחשיפה ל. הביקורת

 (. 01גרף )בהשוואה לקבוצת הביקורת , ROSהחיים שייצרו 

 

 DAS+T2+OTAהשפעה של . 17גרף 
ל תגובת עבריכוזים בינוניים 

. תאי הזרע לעקה חמצונית
מוצג בגרף התפלגות תאי הזרע 
החיים אשר מייצרים או לא 

כתגובה לעקה  ROSמייצרים 
-לעקבות חשיפה חמצונית ב

DAS+T2+,OTA  בהשוואה
 . לקבוצת הביקורת

 

 

 

בריכוזים   DAS+ZEN+T2חשיפת תאי הזרע לתערובת של  ZEN+T2+:DASהשפעה של תערובת 

על שלמות ממברנת האקרוזום ולא על פוטנציאל ממברנת , שנבדקו לא השפיעה על שיעור התאים החיים

גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה  DAS+ZEN+T2 -חשיפה ל, בנוסף .(28' מס טבלה)המיטוכונדריה 

רמה לירידה בריכוזים הבינוניים ג DAS+ZEN+T2 -החשיפה ל. בהשוואה לקבוצת הביקורת, חמצונית

 (.10גרף  P<0.02;)בהשוואה לקבוצת הביקורת , ROSבשיעור התאים החיים שייצרו 

 

 על מדדי איכות הזרע השונים DAS+ZEN+T2נים בדיקת ההשפעה של תערובת הטוקסי .28טבלה 

 

 

 

השפעה של . 18גרף 
DAS+T2+ZEN  בריכוזים

ל תגובת תאי הזרע ע בינוניים
מוצג בגרף . לעקה חמצונית

התפלגות תאי הזרע החיים 
אשר מייצרים או לא מייצרים 

ROS  כתגובה לעקה חמצונית
-לעקבות חשיפה ב

DAS+T2+ZEN , בהשוואה
אותיות . לקבוצת הביקורת

עיליות שונות מעידות על הבדל 
בין קבוצת ( P<0.05)מובהק 

4.2±0..2  04.22±0..  1..17±..12  ..11±...0 42.22±04.42  M 

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

2.20±0.70  0..21±0..7  21..2±....  0.7.±..2  0...7±0..01  Control 

2.1.±0.21  00.0±0.22  21..0±..27  0..0±..02  0..17±7.07  M 
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 .השוואה לקבוצת הביקורתהניסוי ב
 

 2DAS+ZEN+OTA+T חשיפת תאי הזרע לתערובת של ZEN+OTA+T2+:DASהשפעה של תערובת 

על שלמות ממברנת האקרוזום ולא על פוטנציאל , בריכוזים שנבדקו לא השפיעה על שיעור התאים החיים

 (.21' מס טבלה)ממברנת המיטוכונדריה 

 

על מדדי איכות הזרע  DAS+ZEN+OTA+T2וקסינים בדיקת ההשפעה של תערובת הט .21 טבלה

 השונים

 

 

 

 

 

 

גרמה לשינוי בתגובת התאים לעקה חמצונית  DAS+ZEN+OTA+T2חשיפה לתערובת של , בנוסף

בריכוזים בינוניים גרמה לירידה בשיעור  DAS+ZEN+OTA+T2 -החשיפה ל. בהשוואה לקבוצת הביקורת

 . )19גרף   P<0.001;)בהשוואה לקבוצת הביקורת  ROS,התאים החיים שייצרו 

 

 DAS+T2+OTA+ZENהשפעה של . 19גרף 
ל תגובת תאי הזרע עבריכוזים בינוניים 

מוצג בגרף התפלגות תאי . לעקה חמצונית
הזרע החיים אשר מייצרים או לא מייצרים 

ROS עקבות כתגובה לעקה חמצונית ב
, DAS+T2+OTA+ZEN -לחשיפה 

אותיות עיליות . בהשוואה לקבוצת הביקורת
בין ( P<0.05)שונות מעידות על הבדל מובהק 

 .השוואה לקבוצת הביקורתקבוצת הניסוי ב
 

 
 
 
 
 

 : סיכום ומסקנות
 
מחקר זה הוא הראשון מסוגו אשר בא לבחון את ההשפעה של מספר מיקוטוקסינים בתערובות  .1

 .שונות על איכות תאי זרע בפרים

חשיפה של תאי הזרע לכל אחד מחמשת המיקוטוקסינים בנפרד לא השפיעה על חיות , כללכ .5

נמצאה , לעומת זאת. שלמות ממברנת האקרוזום ופוטנציאל ממברנת המיטוכונדריה, התאים

  . ייצור של הרדיקלים החופשייםהשפעה על ה

עה מיקוטוקסינים שלושה או ארב, בין אם שניים T2חשיפה של תאי הזרע לתערובות המכילות  .3

ייתכן ומבין המיקוטוקסינים . גרם לשינויי בשיעור התאים החיים אשר מייצרים רדיקלים חופשיים

 . יש את השפעה דומיננטית יותר T2 -ל, שנבחנו

Acrosome membrane integrity    

Intact 

(%±SEM) 

Activated 

(%±SEM) 

Damage 

(%±SEM) 

Mitochondria membrane 

potential (ratio±SEM) 

Viability 

(%±SEM) 

Concentration 

(ppm) 

..72±..7.  07.2.±...7  07.20±0..0  ...0±...1  04.0±4.70  Control 

..72±..10  ...7.±..04  2..41±0.2.  ..02±...  01...±0.02  M 
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ממצאי מחקר זה מצביעים כי ייתכן וקיימות אינטרקציות בין מיקוטוקסינים המשפיעות על איכות  .4

האינטרקציה הבולטת ביותר שהתקבלה הינה . וקסין ובריכוזתאי הזרע כתלות בסוג המיקוט

 .השפעה סינרגיסטית

ממצאי , יחד עם זאת. עבודה זו מייצגת חלק קטן מתוך מגוון המיקוטוקסינים הקיים במזונות .5

 . להבנת  האינטרקציות בין המיקוטוקסינים השונים" סנונית ראשונה"עבודה זו הם בגדר 
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 תודות

 . עבודה זו נעשתה בתמיכתה האדיבה של קרן המחקר של מועצת החלב


