
מספר התאים הנעים פרוגרסיבית במנת  

ההזרעה והשפעתם על אחוז ההתעברות  

בפרות החלב

אפרים , מרשה דויטש, אורי שליט, לב רבינוביץ, יואל זרון   

לאור רונית, משה בראל, עזרא

הזרעה מלאכותית וטיפוח, שיאון   

התאחדות מגדלי הבקר  

Medical Electronic Systems ,קיסריה
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מבואמבוא
מסתמנת מגמת ירידה בשיעור ההתעברות  , בשנים האחרונות•

שיעור ההתעברות הוא אחד ממדדי הפוריות ומושפע  . הכללית

.הוא איכות מנות הזרע, אחד מהם. מגורמים רבים
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מה מידת 

ההשפעה 

של תאי

??הזרע 
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פוריות זרמת הפרפוריות זרמת הפר

ינוארינואר

20102010

  3.1ורדן 'ג

4.0סירופ 

2.8אסא  

- 4.6רמין 'ג

-0.7ליקר 
 -0.6מולא  

-0.4סילבן  

-0.2  סדש

-0.1קרק 

0.0קי 'ג
0.3אסא 

1.0מקרר  1.4דיסקו 

2.7סירופ 

1.4הודל 

0.1סטד 0.5גראס 
-0.1ורדן 'ג

-0.2סידורף 
- 0.4דוגית 

- 0.5דיגי 
-0.6אס 

-1.3מבה 'ג

- 5.7לופ 

0

הזרעה בפרות
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-4.8לופ 

-1.5סילבן 

-0.6קרק 

0.6אס 0.4סדש 
1.1דיגי 

2.8אסא    3.1ורדן 'ג

1.1קי 'ג
 0.6הודל 

-0.1מקרר  

-0.7דוגית 

-1.7ליקר 

0

הזרעה בעגלות

  +)1( - ל )-1(בין הערכים  

מהזרעת הפרות   72%72%

מהזרעת העגלות  68%68%



מבואמבוא

מכשיר לבדיקת חיוניות תאי הזרע
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מבוא
Total Sperm Concentration expressed in millions/mlCONCENTRATIONCONCENTRATION

((TSC)TSC)

Motile Sperm Concentration expressed in millions/mlMSCMSC

Progressively Motile Sperm Concentration expressed in millions/mlPMSCPMSC

% of Motile Sperm per ml MOTILITY %MOTILITY %

Progressively Motile Sperm Concentration divided by Total Sperm 
Concentration multiplied by 100

PROGRESSIVE    PROGRESSIVE    

MOTILITY %MOTILITY %

% of morphologically normal cells per ml ( FRSH ONLY)MORPHOLOGYMORPHOLOGY % of morphologically normal cells per ml ( FRSH ONLY)MORPHOLOGYMORPHOLOGY

The average velocity of the progressively motile cells (microns/sec) 

in the sample

VELOCITYVELOCITY

The total number of sperm cells per ejaculate (FRESH Semen) or 

per AI dose (FROZEN Semen)

TOTAL SPERM   TOTAL SPERM   

NUMBERNUMBER

The total number of motile sperm cells per ejaculate (FRESH) or per 

AI dose (FROZEN) 

TOTAL MOTILE TOTAL MOTILE 

SPERM SPERM 

The total number of Progressively motile sperm cells per ejaculate 

(FRESH) or per straw/pellet (FROZEN)

TOTAL PROGRESSIVE TOTAL PROGRESSIVE 

SPERMSPERM
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מטרת העבודהמטרת העבודה

באיזו מידה משפיעה תנועת תאי הזרע הפרוגרסיבית  

לאחר ההקפאה על שיעור ההתעברות בשדה

תנועה פרוגרסיבית תנועה לא פרוגרסיבית
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שיטות וחומרים

חורף–אפריל נלקחה הזרמה -בחודשים ינואר�

הוערכה במכשיר מדידה " והקפואים" "הטריים"איכות תאי הזרע  �
 SQA-Vb )Medical Electronic, אוטומטי לאיכות  תאי זרע הבקר

Systems ,ישראל, קיסריה(

בשלב קבלת הזרמה ) כללי ופרוגרסיבי(מספר תאי הזרע שנעו �

הושווה למספר תאי הזרע שנעו לאחר ההקפאה "  הטרייה" הושווה למספר תאי הזרע שנעו לאחר ההקפאה "  הטרייה"

חושב  ) 100*תנועה לאחר הקפאה/תנועה טרייה(ושיעור הנסיגה 

.לכל פר ופר

-ו 3.0, 1.5,  י שיעור הנסיגה של כל פר"חולק עפ, חצי מהמירוק�

מיליון תאים הנעים בתנועה פרוגרסיבית לאחר הקפאה   7.0

מיליון תאי   15והחצי השני של המירוק הכיל ) קבוצות הטיפול(

ללא תכנון מקדים למספר התאים  , זרע בקשית לאחר הקפאה

).קבוצת הביקורת(הנעים פרוגרסיבית 
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שיטות וחומרים

משקים  524 -מזריעים שונים שהזריעו ב 24 -קשיות ל�

הנמצאים בביקורת החלב

בלבד 1-3פרות בהזרעות �

כל מזריע קיבל קבוצת טיפול וביקורת כל שבועיים  �

להזרעה ללא ידיעה מראש של תרגום הקודים הנרשמים  להזרעה ללא ידיעה מראש של תרגום הקודים הנרשמים  

לקבוצות הטיפול והביקורת
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גורמים בניתוח התוצאות
תאור'מסגורם

נותחו רק מבכירות ובוגרות3תחלובות

הזרעות ראשונות 3נותחו רק 1-5מספר הזרעה

)חורף(מרץ - נותחו רק ינואר5חודשי הזרעה

אס, ליקר, בדון, סדש4מספר פרים אס, ליקר, בדון, סדש4מספר פרים

ביקורת, טובה, בינונית,חלשה4קודי זרמה

ימים מהמלטה להזרעה1ימים מהמלטה

24מספר מזריעים

524מספר משקים
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קבוצה מדדים

בבדיקת הזרע מדדים

  

למנת זרע כ"סה

תנועתיות  

[%]

תנועה  

.פרוג

[%]
תאי  ' מס

זרע

[M]

תנועה

[M]

  תנועה

.פרוג

[M]

מיליון תאים   15(ביקורת 

)למנה

ממוצע תאים למנה 13.6 8.2 3.8 60.6 28.3

סטיית תקן 1.5 1.6 1.0 9.3 6.5

תאים למנה. מקס 17.8 14.9 7.9 93.2 49.0

תאים למנה. מינ 10.0 5.9 2.3 44.7 16.3

ממוצע תאים למנה 19.2 12.7 6.2 66.6 32.3

מיליון תאים   7(קבוצה טובה 

)פרוגרסיבים במנה

ממוצע תאים למנה 19.2 12.7 6.2 66.6 32.3

סטיית תקן 3.3 3.1 1.8 13.4 8.3

תאים למנה. מקס 29.3 20.5 10.5 94.7 52.9

תאים למנה. מינ 13.9 2.6 1.2 13.1 6.3

מיליון   3.5(קבוצה בינונית 

)תאים פרוגרסיבים במנה

ממוצע תאים למנה 10.4 6.1 3.0 58.6 28.7

סטיית תקן 1.7 1.5 0.8 9.6 6.4

תאים למנה. מקס 14.6 10.6 5.8 90.3 49.7

תאים למנה. מינ 7.3 1.5 0.7 14.0 6.3

מיליון   1.5(קבוצה חלשה 

)תאים פרוגרסיבים במנה

ממוצע תאים למנה 5.8 2.9 1.5 49.4 26.1

סטיית תקן 0.7 0.8 0.5 10.8 7.4

תאים למנה. מקס 7.8 6.5 3.5 92.6 50.7

תאים למנה. מינ 4.1 0.8 0.4 13.2 6.3
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ממוצעים מתוכננים לעומת ממוצעים  ממוצעים מתוכננים לעומת ממוצעים  

בפועל של תנועה פרוגרסיביתבפועל של תנועה פרוגרסיבית
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בפועל, פרוגרסיבית 

מספר תאים נעים

מתוכננים, פרוגרסיבית 
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מספר תאים  

במנה

ביקורתביקורת

 

מספר תאים  

תנועה  

פרוגרסיבית

חלשהחלשה

 

מספר תאים  

תנועה  

פרוגרסיבית

בינוניתבינונית

 

מספר תאים  

תנועה  

פרוגרסיבית

טובהטובה
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כ מנות זרע לפי פרים וטיפולים"סה
כ  "סה

מנות  

זרע

כ  "סה

פסילות

כ  "סה

הזרעות אס בדון ליקר סדש

1,938 230 1,708 445 367 376 520
 תנועה

חלשה

2,139 234 1,905 519 389 477 520
תנועה 

בינונית
2,139 234 1,905 519 389 477 520

בינונית

1,900 241 1,659 405 340 407 507
תנועה 

חזקה

1,848 184 1,664 473 302 398 491 ביקורת

7,825 889 6,936 1,842 1,398 1,658 2,038 כ"סה
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חודשי ניתוח הניסוי לפי פרים

01/09 02/09 03/09 04/09
פר מספר ושם

849 633 282 72 אס 7053

576 420 226 125 בדון 7060576 420 226 125 בדון 7060

1,021 877 138 1 סדש 7122

674 535 289 135 ליקר 7140

3,120 2,465 935 333 כ"סה
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גורמים בניתוח גורמים בניתוח 

::התוצאותהתוצאות

,,תחלובהתחלובה

תחלובהתחלובה
מספר  

הזרעות

  %

התעברות  

כללי
ימיי ריק

165542.9138

22,04337.9121

33,11135.4117

%  מספרמספר

,,תחלובהתחלובה

הזרעההזרעה' ' מסמס  

מספרמספר

הזרעההזרעה
מספר  

הזרעות

  %

התעברות  

כללי

ימים   

להזרעה

12,50137.289

21,55436.7120

388638.3150

455737.2177

531135.0200 2010מאי , ג"כנס מדעי מע



גורמים בניתוח  גורמים בניתוח  

::התוצאותהתוצאות

,,חודש הזרעהחודש הזרעה

חודשחודש

הזרעההזרעה  

מספר  

הזרעות

  %

התעברות  

כללי
ימיי ריק

092,75538.4118 - ינואר 

092,20735.3122 -פברואר 

0984737.7126 -מרץ 
,,חודש הזרעהחודש הזרעה

פריםפריםפריםפרים  
מספר  

הזרעות

  %

התעברות  

כללי

ימים   

להזרעה

1,54637.4120 7053אס   

1,06433.9124 7060בדון  

71221,86338.7118 סדש

71401,33637.1123ליקר  2010מאי , ג"כנס מדעי מע



גורמים בניתוח התוצאותגורמים בניתוח התוצאות

תנועה פרוגרסיביתתנועה פרוגרסיבית

פרוגרסיביתפרוגרסיבית  תנועהתנועה
מספר  

הזרעות

התעברות % 

כללי

ימים   

להזרעה

1,40833.5120 )מיליון 1.5(חלשה  

1,62337.6118 )מיליון 3.5(בינונית 

1,43140.7121)מיליון 7.0(טובה   

1,34736.5124ביקורת
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גורמים בניתוח התוצאותגורמים בניתוח התוצאות

ממוצעים מתוקנים  ממוצעים מתוקנים  ––תנועה פרוגרסיבית תנועה פרוגרסיבית 

פרוגרסיביתפרוגרסיבית  תנועהתנועה
התעברות % 

ממוצע - כללי

התעברות % 

מתוקן - כללי

33.5A36.0 )מיליון 1.5(חלשה  

37.640.2B )מיליון 3.5(בינונית 

40.743.4B)מיליון 7.0(טובה   

36.538.5Bביקורת

P<0.0037,  אותיות שונות 2010מאי , ג"כנס מדעי מע



תוצאות בשיאוןתוצאות בשיאון

מספר תאים בתנועה  

)במיליונים(פרוגרסיבית 

מספר  

באחוזיםפעמים

<2459.1

2-4193.8

4-611122.4 4-611122.4

6-817735.7

8-107515.1

10-12489.7

12-14214.2

496100כ"סה
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ההתאמה בין שיעור ההתעברות לתנועה הפרוגרסיבית ההתאמה בין שיעור ההתעברות לתנועה הפרוגרסיבית 

40.2

43.4
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סיכום

התנועה הפרוגרסיבית לאחר ההקפאה היא מדד �

חשוב באיכות הזרע

התאמה גבוהה בין שיעורי ההתעברות לתנועה  �

הפרוגרסיבית

מיליון תאי זרע   4- שיאון פוסלת זרמות הנמוכות מ� מיליון תאי זרע   4- שיאון פוסלת זרמות הנמוכות מ�

הנעים פרוגרסיבית לאחר הקפאה

מפתחת נוסחה   MESשיאון בשיתוף פעולה עם חברת �

לחיזוי התנועה הפרוגרסיבית לאחר ההקפאה בזמן  

לקיחת הזרע הטרי
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PMLFPMLFמספר תאים למנה לפי מדד מספר תאים למנה לפי מדד 

DOSING CALCULATOR: #PROGRESSIVELY MOTILE SPERM POST THAW 

ENTER

Target # Prog. Motile Sperm Post Thaw [M/dose] 7   

                

BULL Prog. Mot. Loss Factor (PMLF) [%] 71   BULL Prog. Mot. Loss Factor (PMLF) [%] 71   

          
      

# PER DOSE (set B-Sperm dosing)

# Sperm per dose [M/dose] 24.1   
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התורמים זרע איכותי  ....תודה מכולנו

לטיפוח הישראלי
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תודה מיוחדת

לאנשי הפרייה 

, יעקוב, עופר

אמנון על עזרתם

בעבודה זו


