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للسائل المنوي  فسلجيةدراسة في بعض التغيرات الهرمونية وعالقتها بالمعايير ال
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 كلية العلوم جامعة بابل-1

 كلية التربية جامعة كربالء -2

 كلية العلوم جامعة كربالء-3

 جستير للباحث الثالثالبحث مستل من رسالة ما
 

 

 الخالصة :
 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على التغيرات الهرمونية، وعالقتها بمعايير النطف الفسلجية لدى بعض مرضى عدم 

            ، وهرمون الحليبLutienizing Hormone ((LHالخصوبة في محافظة كربالء، وقد تم قياس مستويات الهرمون اللوتيني 
  (Prolactin PRL-( وهرمون الشحمون الخصوي ،  ) Testosterone T-  في مصل الدم، فضال على الفحوص الفسلجية )

للسائل المنوي، وقد أنجز جزء من العمل في المختبرات األهلية في محافظة كربالء اذ تم جمع عينات الدراسة، فيما أنجز 
ة/ جامعة كربالء،تم جمع عينات الدم والسائل المنوي من الرجال غير الجزء اآلخر في مختبرات قسم علوم الحياة/ كلية التربي

ً وكانوا في حاالت مختلفة من عدم الخصوبة )وهن النطف ) 49الخصبين وعددهم    26( وعددهم  Asthenospermiaمريضا

اً، اضافة مريض11(وعددهم  Azoospermiaمريضاً، والالنطفية)  12(وعددهم  Oligospermiaمريضاً، وقلة النطف) 
رجال )متزوجين ولديهم أطفال( تم اعتبارهم كمجموعة سيطرة لمقارنة التغيرات في البيانات  11الى الرجال الخصبين وعددهم 

الدراسية )الهرمونات ومعايير النطف(، وقد تم عزل مصل الدم إلجراء االختبارات الهرمونية وقياس مستويات الهرمونات 
 (الهرمونية الخاصة بهذه الطريقة. Kitsباستعمال الجهاز والطقوم)  ELISAالمذكورة بإتباع طريقة 

( في مستويات الهرمون P<0.05أظهرت نتائج قياس مستويات الهرمونات في مصل الدم وجود ارتفاع معنوي )

وهن ( في مستويات هذا الهرمون لدى مرضى P>0.05اللوتيني لدى مرضى قلة النطف، فيما لم يكن هناك فروق معنوية )
( في مستويات هرمون الحليب P<0.05النطف والالنطفية مقارنة بمجموعة السيطرة و بينت النتائج وجود ارتفاع معنوي )

( في مستويات هذا الهرمون لدى مرضى P>0.05لدى مرضى قلة النطف والالنطفية، في حين لم تالحظ أي تغيرات معنوية )
( في مستويات هرمون الشحمون الخصوي لدى مرضى وهن P<0.05وي )وهن النطف، و بينت النتائج وجود انخفاض معن

( في مستويات هذا الهرمون لدى مرضى قلة النطف مقارنة مع P>0.05النطف والالنطفية، فيما لم تظهر أي تغيرات معنوية )

عدم وجود أي عالقة أما بالنسبة للعالقات الخطية بين الهرمونات ومعاييرالنطف فقد اظهرت النتائج  األشخاص الخصبين.
(P>0.05)  بين مستويات الهرمون اللوتيني  وتركيز النطف ودرجة نشاط النطف في مرضى وهن النطف، ولوحظ وجود

( بين مستويات الهرمون اللوتيني والنسبة المئوية للنطف المتحركة ، أما قلة النطف فكانت العالقة P<0.05عالقة معنوية )
الهرمون اللوتيني  وتركيز النطف فيما كانت العالقة خطية غير معنوية بين مستويات  ( بين مستوياتp<0.05معنوية )

 الهرمون والنسبة المئوية للنطف المتحركة . 

( بين مستويات هرمون الحليب  وتركيز النطف في كل من مرضى وهن النطف P>0.05وجود عالقة غير معنوية )
( بين مستويات الهرمون والنسبة المئوية للنطف المتحركة في مرضى P<0.05وقلة النطف، فيما لوحظ  وجود عالقة معنوية )

( بين مستويات الهرمون ودرجة نشاط النطف لدى P>0.05وهن النطف وقلة النطف، ولوحظ وجود عالقة غير معنوية )
اد خاليا الدم مرضى وهن النطف ، أما مرضى قلة النطف فلم يالحظ وجود أي عالقة بين مستويات هرمون الحليب واعد

البيض .ولوحظ عدم وجود أي عالقة بين مستويات هرمون الشحمون الخصوي  وتركيز النطف في مرضى وهن النطف فيما 

( بين مستويات P<0.05( في مرضى قلة النطف، ولوحظ وجود عالقة خطية معنوية )P<0.05كانت العالقة معنوية )
ة نشاط النطف في مرضى وهن النطف وقلة النطف  ، ولوحظ وجود عالقة الهرمون والنسبة المئوية للنطف المتحركة ودرج

 ( بين مستويات هرمون الشحمون الخصوي  ومعدل أعداد خاليا الدم البيض في مرضى قلة النطف.P<0.05خطية معنوية )
، الشحمون نستنتج من هذه الدراسة أن هناك تغيرات هرمونية للهرمونات الثالثة في مصل الدم وهي هرمون الحليب

الخصوي، الهرمون اللوتيني لدى مرضى عدم الخصوبة  )وهن النطف، قلة النطف، الالنطفية( مقارنة مع مجاميع الرجال 

 الخصبين.

Summary 
 

The  aim of This study was investigating the hormonal levels relationship between  hormone 
and physiological  parameters of sperms  in some infertile patients in Kerbala. The levels of 

Luteinizing hormone (LH), Prolactine hormone (PRL), Testosterone (T) in blood serum,  and 
microscopic examination of seminal fluid have been measured. Part of this work was done in the 
laboratories of Kerbala where the samples was collected, while the other part was done in the 

laboratories of Biology department, college of Education Kerbala university . 
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Blood samples were collected from infertile men .There were 49 men in  different cases of 
infertility including. 26 cases with Asthenospermia , 12 cases with Oligospermia,and 11 cases 
with azoospermia. We also have taken 11 fertile men (they have children) as a control in the 

study to correlate a change in the data studying.the sera were separated ,Then the levels 
hormones were measured using Enzyme linked Immunosorbrnt assay (ELISA) of hormonal 

analysis, the results could be summarized as follows: 
Measured of levels hormones was appeared there was significant increase (P<0.05) in the 

levels of luitinizing hormone in Oligospermia patients, while there were no significant 

differences in the levels of hormone in the Asthenospermia and Azoospermia. There was 
significant increase (P<0.05) in the levels of Prolaction hormone in Oligospermia and 

Azoospermia patients, while there were no significant differences in the levels of the hormone in 
Asthenospermia also there was significant decrease (P<0.05) in the levels of testosterone in 
Asthenospermia and Azoospermia while there were no significant decrease in the levels of that 

hormone in Oligospermia. While the relationships between hormones and other parameters 
could be summarized as follows: 

There was no relationship between the levels of LH hormone and concentration of sperms 
and grade activity in Asthenospermia while there was significant relationship (P<0.05) between 
the levels of LH hormone and percent of sperms motility and there was no significant 

relationship (P>0.05) between levels of LH hormone and percent of abnormal morphology of 
sperm, while there was significant relationship between the levels of LH hormone and the mean 

of white blood cells in all taken infertile men. 
While Oligospermia there was significant relationship between the levels of LH hormone 

and concentration of sperms and the degree of grade activity, while there was no significant 

relationship between the levels of LH hormone and the percent of sperms motility, while there 
was no significant relationship between the levels of hormone and the percent of abnormal 

sperms. 
There was no significant relationship between the levels of prolactine hormone and 

concentration of sperms in Asthenospermia and Oligospermia, while there was significant 

relationship between the levels of of hormone and the percent of sperms motility in 
Asthenospermia and Oligospermia and there was no significant relationship between the levels 

of hormone and the degree of grade activity in Asthenospermia and Oligospermia, while the 
relationship was no significant between the levels of hormone and percent of abnormal sperms 
in Asthenosperms while there was no significant relationship between the levels of hormone and 

the number of white blood cells in Asthenospermia and Azoospermia, while Oligospermia there 
was no relationship. While  there was no relationship between the levels of testosterone and 

concentration of sperms in Asthenospermia, while there was significant relationship in 
Oligospermia , there was significant relationship between the levels of hormone and the percent 
of motility sperms and the degree of agrsde activity in Asthenospermia and Oligospermia, while 

there was no significant relationship between the levels of hormone and percent of abnormal 
sperms, there was significant relationship in Oligospermia, while there was significant 

relationship between the levels of hormone and the mean of white blood cells in Asthenospermia 
and Oligospermia, while there was no significant relationship between it and the levels of 
hormone in Azoospermia. 

 
 ة ـــالمقدم

% مددن األزواف فددي العددالم 15تعدد حالددة عدددم الخصددوبة مددن المشدداكل الشددائعة الحدددوء فددي مختلددف ونحدداء العددالم، وان حددوالي 
. ازداد االهتمددام (1)واجهدوا الفشددل فددي تجددربتهم األولددى إلحددداء الحمددل واإلنجداأ ويوصددف هددرالء بدد نهم أشددخاص غيددر خصددبين 

. تتضدمن (2)ياد البحوء والكتابات حدول المشداكل المتعلقدة بهدا السديما فدي الخمسدين سدنة الماضدية بالوظيفة التكاثرية للرجل بعد ازد
 Endocrine)الحاالت المرضية التي تسبب عدم الخصدوبة فدي الرجدل، االخدتالل الهرمدوني ويتمثدل باالضدطرابات فدي الغددد الصدم 

disordersالقددذف الراجددع (و( (Retrograde ejaculationنيدددةعوامددل جي و( (Genetic factorsعوامدددل تتعلددا فددي الجمددداع و                

( Coital factorsو)  عوامل بيئية((Environmental factors والقيلة الدوالية(Varicocele) (3 4و.) 
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الوثيقدة بددين  بددين اآلليدات العصدبية والهرمونيددة والنفسدية أو نتيجدة للعالقددة( Coordination )ون خصدوبة الرجدل تعتمددد علدى التوافدا
 (.5الجهاز التكاثري الذكري وهذه اآلليات ف ن أي وعاقة لواحدة أو أكثر من هذه اآلليات ينتج عنها عدم خصوبة )

يشدكل الخلدل الهرمدوني نسدبة ال بدد س بهدا مدن أسدباأ عدددم الخصدوبة فدي الرجدل، فددان التحدري عدن هدذا الخلددل أساسدي فدي كثيدر مددن 

يعكددا الحالددة  (Sever oligospermia)وقلددة النطددف الحدداد ( Azoospermia )بالالنطفيددةالحدداالت السدديما المرضددى المصددابين 
 (Hypothalamus ) .ون غددة  تحددت المهدداد(6)الوظيفيدة للغدددد الصدم وون الهرمونددات تعدد المددنظم الدرئيا للوظيفددة التكاثريدة للرجددل 

التددي تددرثر علددى الفددد  ( Gn-RH Releasing Hormones- Gonadotropins)تنددتج  الهرمونددات المحددررة لمغددذيات المناسددل
لحثهددا علددى ونتدداف  (Anterior or Adenohypophysis Lobe of Pituitary Gland )األمددامي أو الغدددي للغدددة النخاميددة

  )  (FSHوهرمدون محفدز الجريبدات ( LH) Luteinizing Hormone-الهرموندات المغذيدة للمناسدل المتمثلدة بدالهرمون اللدوتيني 

Follicle Stimulating Hormon-للدذان يدرثران علدى الخصدديتين ويعمدالن علدى تنظديم اإلنتداف الخصدوي مدن الهرموندات الذكريددةا  
( Androgens )كهرمددون الشددحمون الخصددوي(Testosterone Hormone-T )واالمشدداف التكاثريددة( Gametes (7)) و تددرثر ،

 lnsuline )، وهرمددددون االنسددددولين(Estrogens)ينات واالسددددتروج( -PRL) Prolactinالهرمونددددات األخددددرى كهرمددددون الحليددددب 
علددى الوظيفددة الخصددوية، وضددافة ولددى ذلدد  هندداك عوامددل  (Stimulating Hormone-TSH) Thyroid(وهرمددون محفددز الدرقيددة

                                      ، والموثيندددددددددات(GSH)ومضدددددددددادات األكسددددددددددة االخددددددددرى كالكلوتاثدددددددددايون  C، فيتددددددددامين Eغيددددددددر هرمونيدددددددددة كفيتدددددددددامين 

PGs) Prostaglandins-)السدددلينيوم ،( Selenium ) والعديدددد مدددن المركبدددات والعناصدددر الكيمائيدددة األخدددرى، كلهدددا لهدددا تدددد ثيرات
مدروسدة علددى نوعيددة وكميددة النطدف المنتجددة أمددا مددن خددالل ت ثيرهدا علددى الهرمونددات المهمددة فددي ونتداف النطددف اذ يعمددل عدددد منهددا 

ويغيدر القسدم اآلخدر بعدض المسدال  اإلنزيميدة المهمدة فدي تصدنيع الهرموندات التكاثريدة، أو ( Antihormones)كمضدادات هرمونيدة 
 .(10و 9و 8من خالل ت ثيرها المباشر على بنية وتركيب الخصيتين كما أشارت وليها العديد من الدراسات )

ل واضح وجلي في مجتمعنا العربدي  تدم وجدراء هدذه بالنظر الزدياد حاالت عدم الخصوبة الذكرية وبروزها كمشكلة اجتماعية بشك    

للسددائل المندوي والعالقدة بينهمدا للرجدال لبيددان  لفسدلجيةالدراسدة علدى الرجدال غيدر الخصدبين مددن حيدث قيداس الهرموندات والمعدايير ا
ة كدربالء بنداء وقدد تدم تصدميم هدذه الدراسدة فدي محافظد.االختالفات فيما بين االشخاص غير الخصبين مقارندة باالشدخاص الخصدبين

وهرمدون  (LH)التدي تهددف الدى قيداس مسدتويات الهرمدون اللدوتيني على قلة الدراسات المجراة حول عدم الخصدوبة فدي هدذه المديندة 
درجددة نشداط النطددف،  و )النسددبة المئويدة للنطددف المتحركدة لفسدلجية،والمعددايير ا (T)وهرمدون الشددحمون الخصدوي  (PRL)الحليدب 

 الددددم البدددديض( والعالقدددة بينهمدددا للحددداالت المرضددددية الثالثدددة ) وهدددن النطددددف  خاليددداوتركيدددز  المشددددوه النسدددبة المئويدددة للنطدددف 

Asthenospermia  وقلة النطفOligospermia  والالنطفيةAzoospermia.) 
 

 ق العملائالمواد وطر
       ابين بددوهن النطددف وقلددة شددملت الدراسددة جمددع عينددات الدددم والسددائل المنددوي كددالً علددى حددده مددن مرضددى عدددم الخصددوبة المصدد     

مدن  2008من شدهر بأ الدى شدهر كدانون االول لعدام  لمدةالنطف والالنطفية باإلضافة الى عينات السيطرة من االشخاص الخصبين ل
المرضى المراجعين الى مختبرات التحليالت المرضية في مركدز محافظدة كدربالء وبشدكل عشدوائي. تدم جمدع عيندات السدائل المندوي 

، حيدث جمعدت العيندات فدي ايدام 3-5انقطاع جنسي تراوحت من  مدةرضى واالشخاص الخصبين، بطريق  االستمناء باليد بعد من الم

حاوية بالستيكية او زجاجية نظيفة معلمة . اخذت قطرة واحدة من كل عينة ممزوجة جيدداً بعدد االماعدة التامدة ووضدعت القطدرة علدى 
ومدن ثدم  10×، فحصدت اوالً تحدت القدوة Cover Slidاء الشدريح  الزجاجيدة القياسدية دافئدة وغطيدت بغطد  Slideشدريحة زجاجيدة 

. لقيداس المعدالم النطفيدة التدي تمثلدت بتركيدز النطدف مدن معددل اعدداد النطدف فدي عشدرة مجداالت عشدوائية وضدرأ 40×تحدت القدوة 
.اما النسدبة المئويدة قذفدةيدز النطدف بحجدم ال(. ويمكدن الحصدول علدى التركيدز الكلدي للنطدف بضدرأ ترك11) 106معدل العدد بالعامل 

( ، وعندد حسداأ النسدبة المئويدة للنطدف غيدر السدوية 11النطدف حسدبت وفدا الطريقد  التدي ذكرهدا ) حيويدةللنطف المتحركة ودرجة 

صدول علدى تدم الح(. 13البديض اسدتخدمت الطريقدة التدي ذكرهدا ) خاليدا( ، وبالنسدبة لتركيدز ال12استخدمت الطريقة التدي اشدار لهدا )
مدل مدن الوريدد 5مل من الدم بوسداطة محداقن طبيدة نبيدذة ومعقمد  سدعة4عينات الدم من االشخاص غير الخصبين  والخصبين بسحب 

،  وضع  الدم في انابيب أختبار بالستيكية  غيدر حاويدة علدى مدانع تخثدر الددم ، وتركدت فدي درجدة حدرارة (Brachial Vein)الزندي 
علدى قدوة  ( Centrifuge). وضدعت العيندات فدي جهداز الطدرد المركدزي (Serum)فصدل المصدل  الغرفة لمدة نصدف سداعة لغدرض

دوره/ دقيقة لمدة خما دقائا، وبعدها ونعزلت طبق  المصل عن بقية مكونات الدم، وسحب المصدل بوسداط  ماصدة ميكانيكيدة  3000

Micropipette   الهرمونية. ووضع في أنابيب بالستيكية جديدة لغرض اجراء االختبارات 
، وتددم اعتمدداد طريقددة (PRL)وهرمددون الحليددب  (LH)، والهرمددون اللددوتيني (T)تددم قيدداس كددل مددن هرمددون الشددحمون الخصددوي     

 Axiomندوع  Reader ELISAباسددتعمال جهداز Enzyme- linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)مناعيدة تعدرف
Minireadoc  وطقدوم ألمدااني المنشد(kits  )المدذكورة والتدي هدي مدن ندوع الهرموندداتELISA   أيضداً والمصدنعة مدن قبدل شددركة

Biockeck, Inc  . االلمانية. وقد تم وجراء االختبارات الهرمونية باألعتماد على طرائا العمل المرفق  مع الطقوم الهرموني 

 

 اإلحصائيالتحليل 
 SPSSويات الهرموندات باسدتخدام البرندامج االحصدائي ( للتعرف علدى الفروقدات بدين مسدتANOVAاستخدم تحليل التابين )        

 Least Significant ) (L.S.Dكمددا تددم اختدددابر الفروقددات المعنويدددة بددين المتسوسدددطات باسددتخدام اختبددار اقدددل فددرق معندددوي )
Difference ) اختبددار  . وتدم بيددان العالقددات الخطيددة بدين الهرمونددات المقاسددة ومعدايير النطددف باسددتعمال0.05عندد مسددتوى معنويددة

الدذي يعبدر عدن هدذه العالقدات بمعددالت خطيدة بدين الهرموندات المختلفدة ومعدايير النطدف (  Linear Regressionي)ار الخطدداالنحد
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لكددل عالقددة، اذ تعكددا هددذه المعددامالت طبيعددة العالقددات الخطيددة ومدددى ( -r Correlation Coefficient)مددع معددامالت االرتبدداط
 (.14ارتباط المحورين )

 

 : جــــالنتائ
وهرمون  PRLوهرمون الحليب  LHبينت النتائج الخاصة بقياس مستويات الهرمونات في مصل الدم )الهرمون اللوتيني 

( مختلفة في الحاالت المرضية الثالء المتمثلة بوهن النطف وقلة النطف p<0.05( وجود فروقات معنوية )Tالشحمون الخصوي )
في مصل الدم  (LH)فقد أظهرت مستويات الهرمون اللوتيني  .(1بين )جدولوالالنطفية مقارنة ً مع األشخاص الخص

في حين لم تظهر مستويات الهرمون لدى مرضى وهن  (mIU/ml) 8.52( لدى مرضى قلة النطف  p<0.05ارتفاعا ًمعنويا ً )
في مصل دم   (LH)لوتيني مقارن  بمستويات الهرمون ال  (p>0.05)النطف والمرضى المصابين بالالنطفية أية فروق معنوية 

( بين المعامالت. أوضحت نتائج قياس (p>0.05. فيما لم تالحظ أية تغيرات معنوية (mIU/ml) 3.14األشخاص الخصبين 

لدى المرضى المصابين بقلة النطف والمرضى  (P<0.05)( وجود زيادة معنوية PRLمستويات هرمون الحليب في مصل الدم )
على التوالي  6 (ng/ml) 14.61(ng/ml) 15.27لغت معدالت مستويات هرمون الحليب في مصل الدم المصابين بالالنطفية اذ ب

( في مستويات الهرمون المذكور لدى مرضى وهن النطف مقارنة ً بمستويات P>0.05. فيما لم تالحظ أية تغيرات معنوية )
وبينت مستويات هرمون الحليب بين المعامالت عن .  (ng/ml) 7.01 الهرمون لدى األشخاص الخصبين اذ بلغ معدل مستويات 

و   15.27والألنطفية اذا  بلغ معدل مستوياتهما النطف  بقلةفي مستويات الهرمون لدى المصابين  (P<0.05)وجود زيادة معنوية 

14.61 (ng/ml)  8.88على التوالي مقارنة بمستويات الهرمون لدى المصابين بوهن النطف وبمعدل ((ng/ml  حين لم يظهر  في
. دلت نتائج معدالت ( فيما بينهما P>0.05معدل مستويات الهرمون لدى مرضى قلة النطف والألنطفية أي تغيرات معنوية ) 

لدى مرضى وهن  (P<0.05)في مصل الدم على وجود نقصان معنوي  Testosteroneمستويات هرمون الشحمون الخصوي 
 P>0.05)، ولم تظهر أية تغيرات معنوية ) (ng/ml) 2.22 و 2.75بلغت معدالتهما  النطف والمرضى المصابين بالالنطفية حيث

في معدل مستويات هرمون الشحمون الخصوي لدى مرضى قلة النطف مقارنة مع األشخاص الخصبين اذ بلغ معدل مستويات  

5.54 ng/ml  ً ً معنويا في معدل مستويات الهرمون  (P<0.05). في حين أظهرت مستويات هرمون الشحمون الخصوي انخفاضا
مقارنة مع معدل مستويات  لدى مرضى قلة النطف اذ بلغ معدل  (ng/ml) 2.22المذكور لدى المرضى المصابين بالالنطفية 

ً (ng/ml) 4.45مستويات   ً معنويا في معدل مستويات  (P<0.05). في حين أظهرت مستويات هرمون الشحمون الخصوي انخفاضا
مقارنة مع معدل مستويات  لدى مرضى قلة النطف اذ بلغ  (ng/ml) 2.22ى المرضى المصابين بالالنطفية الهرمون المذكور لد

( معاير النطف لدى المرضى المصابين بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية 2يوضح جدول ) .(ng/ml) 4.45معدل مستويات  

PRL  (ng/ml )( بين مستويات هرمون الحليب p<0.05نوية )بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط مع واالشخاص الخصبين.
، في حين كانت  0.67( يساوي rوالنسبة المئوية للنطف المتحركة لدى االشخاص المصابين بوهن النطف وكان معامل االرتباط )

النطف ودرجة نشاط النطف ( هناك عالقة ارتباط بين مستويات الهرمون المذكور اعاله والمعايير الفسلجية للسائل المنوي )تركيز 
( . اظهرت النتائج وجود عالقة 3اال ان هذه العالقة لم تصل الى المستوى المعنوي لدى االشخاص المصابين بوهن النطف )جدول

( والمعايير الفسلجية للسائل المنوي )النسبة T  (ng/ml( بين مستويات هرمون الشحمون الخصوي p<0.05ارتباط معنوية )

( بين مستويات rنطف المتحركة ودرجة نشاط النطف( لدى االشخاص المصابين بوهن النطف وكان معامل االرتباط )المئوية لل
( على التوالي ، بينما التوجد عالقة ارتباط بين مستويات هرمون الشحمون الخصوي 0.48و  0.86الهرمون وهذه المعايير )

( بين p<0.05( . بينت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية )3ول وتركيز النطف لدى االشخاص المصابين بوهن النطف )جد
( والنسبة المئوية للنطف المتحركة لدى االشخاص المصابين بوهن النطف ، وكان mIU/ml)  LHمستويات الهرمون اللوتيني 

المعايير الفسلجية للسائل ، في حين التوجد عالقة ارتباط بين مستويات الهرمون اللوتيني و 0.37( يساوي rمعامل االرتباط )

( .اظهرت النتائج وجود عالقة 3المنوي )تركيز النطف ودرجة نشاط النطف( لدى االشخاص المصابين بوهن النطف )جدول
( والنسبة المئوية للنطف المتحركة لدى االشخاص بقلة ng/ml)  PRL( بين مستويات هرمون الحليب p<0.05ارتباط معنوية )

،  بينما وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين مستويات هرمون الحليب وتركيز 0.62( يساوي rاالرتباط ) النطف ، وكان معامل
( . 3النطف ، في حين التوجد عالقة بين هذا الهرمون واعداد خاليا الدم البيضاء لدى االشخاص المصابين بقلة النطف )جدول 

( والمعايير ng/ml) T( بين مستويات هرمون الشحمون الخصوي p<0.5بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية )

الفسلجية للسائل المنوي ) تركيز النطف والنسبة المئوية للنطف المتحركة وتركيز خاليا الدم البيضاء( لدى االشخاص المصابين 
( على التوالي. اظهرت النتائج 0.26و  0.69و 0.48( بين مستويات الهرمون وهذه المعايير )rبقلة النطف وكان معامل االرتباط )

( والمعايير الفسلجية للسائل المنوي ) LH (mIU/ml( بين مستويات الهرمون اللوتيني p<.05وجود عالقة ارتباط معنوية )
( بين مستويات rتركيز النطف واعداد خاليا الدم البيضاء ( لدى االشخاص المصابين بقلة النطف ، وكان معامل االرتباط )

( ، بينما كانت هناك عالقة ارتباط غير معنوية بين مستويات الهرمون اللوتيني والنسبة 0.38 و 0.70ون وهذه المعايير )الهرم

 (.3المئوية للنطف المتحركة لدى االشخاص المصابين بقلة النطف )جدول 
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لدى المرضى  (T)مون الخصوي وهرمون الشح (PRL)وهرمون الحليب  (LH)( معدل مستويات الهرمون اللوتيني 1جدول )

 (S.Eالخطأ القياسي ±  Mالمصابين بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية مقارنة مع األشخاص الخصبين )المعدل 

 

 الهرمون        
 

 الحالة المرضية

 (LHالهرمون اللوتيني )
 (mIU/ml) 

 (PRL)هرمون الحليب 
 (ng/ml) 

هرمون الشحمون  
 Tالخصوي

((ng/ml 

ص الخصبين األشخا
n=8 

a       3.14 
0.22            ± 

a     7.002 
      0.408± 

a      5.54 
       0.44 ± 

المرضى المصابين بوهن 

 n=11النطف 

a       7.01 

        1.38 ± 

a     8.88  

       1.43± 

b    2.75   

      0.56   ± 

المرضى المصابين بقلة 
 n=10النطف 

b     8.52   
      2.19   ± 

bc    15.27 
       1.75  ± 

 a     4.45  
        1.12                       ± 

المرضى المصابين 

 n=9بالالنطفية 

a     5.76     

      1.01         ± 

bc   14.61  

       2.02 ± 

bc     2.22  

        0.33± 

 

 n =38عدد العينات 

 ى المعنويةالحروف المختلفة داللة عل

 p<0.05مستوى المعنوية  
 

المنوي في حاالت المرضى المصابين بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية مقارنة باألشخاص  بعض صفات السائل( 2جدول )

 (S.Eالخطأ  القياسي ±  Mالطبيعيين ) المعدل
 

 الحالة المرضية

 
 

 الفحوص المجهرية

األشخاص الخصبين 
n=11 

المرضى المصابين 

 هنبو
n =26 

المرضى المصابين 
 n=12بقلة النطف 

المرضى المصابين 
 n=11بالالنطفية 

/ 106)×تركيز النطف 
 مل (

     a 60.00 
  69.084   ± 

   a   52.19 
  b 45.701 ± 

     bc 11.16 
    14.91   ± 

      bc 00.00 
       00.00± 

النسبة المئوية للنطف 
 المتحركة

     a  73.18 
       1.93± 

    b  43.19 
2.53        ± 

   bc   51.16 
      4.49± 

  bcd 00.00  
       00.00± 

 a     3.84    درجة نشاط النطف
    0.14    ± 

  b    1.68  
      0.15± 

  b    1.93 
      0.34± 

bcd  00.00  
       00.00± 

النسبة المئوية للنطف 
 غير السوية

   a  25.45 
    1.71   ± 

  b    38.65 
      1.58 ± 

  b  34.58  
     3.66 ± 

bcd  00.00 
       00.00± 

تركيز كريات الدم البيض 

 / مل (106)×

  a     2.00  

     0.23  ± 

b    9.04    

     0.93  ± 

 b    8.75  

     1.47± 

 bc   5.91 

   0.91      ± 

 

 n =60عدد العينات 

 لفة داللة على المعنويةالحروف المخت

 p<0.05مستوى المعنوية  
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 LHوالهرمون اللوتيني  Tوهرمون الشحمون الخصوي  PRL( معامالت االرتباط بين مستويات هرمون الحليب 3جدول )

 وبعض المعايير الفسلجية للسائل المنوي لالشخاص المصابين بوهن النطف وقلة النطف

 

 

 p<0.05*معامل االرتباط معنوي 

N.S معامل االرتباط غير معنوي 
 

 المناقشه
 

كاندت مسددتويات الهرمددون اللدوتيني ضددمن المدددى الطبيعدي فددي مرضددى وهدن النطددف والالنطفيددة، بينمدا أظهددرت مسددتويات 

(، مدن ون الهرمدون علدى 15( لددى مرضدى قلدة النطدف، وهدذا يتفدا مدع مدا توصدل وليد  )P<0.05ا معنويدا )الهرمون اللوتيني ارتفاع
نحدو صددحيح فدي هددرالء المرضدى، فهنالدد  العديدد مددن األسدباأ التددي تحدول دون العمددل الصدحيح للهرمددون اللدوتيني كددالطفرات التددي 

لدى خاليدا ليددك وقدد أشدارت الدراسدات ولدى أن هدذه الطفدرات تصيب تركيب الهرمون فتعيا مدن ارتباطد  بالمسدتقبالت الخاصدة بد  ع

تسبب وعاقة كبيرة في التطور والبلوغ الجنسي عبر وعاقة عملية تصنيع الستيرويدات الخصدوية ومدن ثدم حددوء حالدة عددم الخصدوبة 
مرضدى وهدن النطدف ( وهذا ما لوحظ في الدراسة الحالية، اذ كاندت مسدتويات هرمدون الشدحمون الخصدوي منخفضدة فدي حدالتي 16)

للخاليدا الطالئيدة الجرثوميدة لخاليدا ليددك  ضدرروالالنطفية في حدين لدم تبددي أي تغيدرات معنويدة فدي حالدة قلدة النطدف، أو قدد يحددء 
( وقد تحصل الطفرات للمسدتقبالت الهرمونيدة، ممدا تسدبب تثبدي  كلدي أو جزئدي لعمدل هدذه المسدتقبالت ووعاقدة 17لكنها تبقى سليمة )

(، مدن الممكدن أن يكدون عمدل الهرمدون اللدوتيني طبيعدي وال أن عددم 18باط الهرمون بها، ومن ثم فشدل فدي عمدل الهرمدون )لعملية ارت

الخصوبة يعود ولى أسباأ أخرى غير متعلقة بالهرمون اللوتيني. أظهدرت نتدائج الدراسدة وجدود زيدادة معنويدة فدي مسدتويات هرمدون 
حدين لدم تالحدظ أي تغيدرات معنويدة فدي مرضدى وهدن النطدف، فدي حالدة مرضدى وهدن  الحليب في مرضى قلة النطف والالنطفية فدي

النطف هذا الهرمون كبقية الهرمونات عرضة للعديد من التداخالت التي مدن الممكدن ان تعيدا عملد  وأكددت ذلد  بعدض مدن الدراسدات 
قلدة النطدف والالنطفيدة فدان ارتفداع مسدتويات ومن هذه العوامل الطفرات التي قد تدرثر علدى مسدتقبالت الهرمدون نفسد ، أمدا فدي حالدة 

(، وال اند  فدي الوقدت نفسدد  19هرمدون الحليدب يتسدبب فدي مدوت سدليفات النطفدة قبدل االنقسدام االختزالددي وهدذا يتفدا مدع مدا جداء بد  )

كور كليدا، أوضحت الدراسة السابقة الذكر في أعداله عددم اسدتمرار عمدل هدذا الهرمدون علدى النحدو الصدحيح ال يعيدا مدن خصدوبة الدذ
بيندت نتدائج الدراسدة وجدود انخفداض معندوي (،21و  20) وكذل  عند وجود مستويات منخفضدة لهدذا الهرمدون وذ يكدون تد ثيره طفيفدا

في مستويات هرمون الشحمون الخصدوي فدي مجمدوعتي وهدن النطدف والالنطفيدة مقارندة بمجموعدة السديطرة فدي حدين لدم تظهدر أي 

النطف مقارنة بمجموعدة السديطرة. امدا فدي حالدة مرضدى وهدن النطدف والالنطفيدة قدد يعدود هدذا  تغيرات معنوية في حالة مرضى قلة
باألساس ولى خلل وظيفي خصوي في خاليدا ليددك المسدرولة عدن ونتداف هدذا الهرمدون، بسدبب وجدود مسدتويات طبيعيدة مدن الهرمدون 

(ومدن الممكدن أن يعددود 22يدة أو الغددة تحدت المهدداد. )فدي هدرالء المرضددى، ممدا يسدتبعد وجدود خلددل وظيفدي فدي الغدددة النخام اللدوتيني
 -17Bانخفاض مستويات هرمون الشحمون الخصوي ولدى وجدود القيلدة الدواليدة وذلد  الن القيلدة الدواليدة تسدبب وعاقدة لفعاليدة وندزيم 

Hydroxysteroid dehydrogenase  المهددددم فددددي تسددددهيل تصددددنيع هرمددددون الشددددحمون الخصددددوي مددددن احددددد مصددددادره وهددددو

جية المعايير الفسل الحالة المرضية

 للسائل المنوي
 

 
 الهرمونات

 

النسبة المئوية  تركيز النطف

للنطف 
 المتحركة

درجة نشاط 

 النطف

تركيز خاليا 

 الدم البيضاء

المصابين بوهن 
 النطف

N=11 

PRL 0.14 
 N.S 

0.67* 0.14  N.S  

T 0.00 0.86* 0.48*  

LH 0.00 0.37* 0.00  

المرضى 
المصابين بقلة 

 n=10النطف 

PRL 0.14 0.62*  0.00 

T 0.48* 0.69*  0.26* 

L 0.70* 0.10 
 N.S  

 0.38* 
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(.ان هرمددون الشددحمون الخصددوي ذو 23وبددذل  يحصددل نقدد  فددي مسددتويات هددذا الهرمددون ) Androstendioneدروسددتنديون االن
أهمية كبيرة في حفظ نش ة النطفة واستمرارها، لذا فان أي نقصان في مستويات  ينعكا سلبا على هدذه العمليدة، وهدذا الدذي حددء فعدال 

مرضى قلة النطف على الدرغم مدن اند  لدم يظهدر أيدة تغيدرات معنويدة فاند  ربمدا يعدود ولدى  والي  قد تعزى حالة الالنطفية، أما في حالة

الدذي يعدد  DHTالدذي يدريض هرمدون الشدحمون الخصدوي ولدى  α reductase -5نق  في تركيب الهرمون نفس  أو خلل في وندزيم 
بمسدتقبالت الهرموندات الذكريدة تعدادل ضدعف األلفدة الشكل الفعال لهرمون الشحمون الخصوي وذ يمتاز بامتالك  الف  عالية لالرتباط 

فيما يخ  مرضى وهن النطف بينت نتائج الدراسة، عددم وجدود أيدة عالقدة معنويدة بدين (.6التي يمتلكها هرمون الشحمون الخصوي)
ف فلددم مسدتويات الهرمدون اللددوتيني وتركيدز النطدف اذ كانددت مسدتويات هدذا الهرمددون ضدمن المددى الطبيعددي فدي مرضدى وهددن النطد

يظهر لها ت ثير على تركيز النطف أما النسبة المئوية للنطف المتحركة فبيندت النتدائج وجدود عالقدة معنويدة بينهدا وبدين مسدتويات هدذا 

الضددروري لحركددة النطددف مددن خددالل التدد ثير علددى ونددزيم  ATPيعمددل علددى زيددادة مسددتوى الددا  LHالهرمددون اذ ان زيددادة هرمددون 
ATpase (24و بينت النتائج )  عدم وجود أية عالقة بين مستويات الهرمون ودرجة نشاط النطف وهذه النتيجدة غيدر متفقدة مدع نتدائج

علدى النسددبة المئويدة للنطدف المتحركددة ودرجدة نشداط النطددف أو ربمدا يعددزى  LHالدراسدات االخدرى مددن التد ثير االيجدابي لهرمددون 
نون من اإلجهاد النفسدي والعصدبي الصدمي ومدن ثدم يدرثر علدى كيفيدة السبب في ذل  ولى ت ثير الحالة المرضية فكثير من المرضى يعا

عمل الهرمون. اما فيما يخ  مرضى قلة النطف، فقد بينت نتدائج الدراسدة أن هنداك عالقدة معنويدة بدين مسدتويات الهرمدون اللدوتيني 

ر علدى عمليدة تنظديم نشد ة النطفدة أو قدد ( اذ ون زيدادة تركيدز الهرمدون اللدوتيني لد  تد ثي25نطف وهذا يتفا مع مدا جداء بد  )وتركيز ال
(. أمدا النسدبة المئويدة للنطدف المتحركدة فقدد بيندت نتدائج وجدود عالقدة خطيدة غيدر 26) LHيكون هناك خلل في مستقبالت هرمون الا 

هندداك  معنويدة مدع مسدتويات هدذا الهرمدون فدي مرضدى قلدة النطددف وهدذا مدن الممكدن أن يفسدر تد ثر العالقدة بالحالدة المرضدية، أو ون
قلدة فدي عمليدة ت ثيرا طفيف اذ ون الخلدل الهرمدوني الدذي سدبب قلدة النطدف مدثال قدد يندتج مدن خلدل النخاميدة أو تحدت المهداد يدردي ولدى 

(. كذل  بينت النتائج وجود عالقة خطية ومعنوية بين مستويات الهرمون وعدد خاليدا الددم البديض ربمدا يعدزى ذلد  27ونتاف النطف )

بيندت نتدائج الدراسدة  لدم البيض عبر انتاف كميات كبيرة من االنواع االوكسدجينية الفاعلدة التدي تحفدز انتداف الهرمدونا خالياالى ت ثير 
وجود عالقة خطية غير معنوية بين مستويات هرمدون الحليدب وتركيدز النطدف فدي كدل مدن مرضدى وهدن النطدف وقلدة النطدف وهدذا 

ال يوجدد خلدل فدي غددة تحدت المهداد الن هرمدون الحليدب يعمدل عمدال ت زريدا مدع  ( وذلد  ربمدا يعدود ولدى اند 28يتفا مع ما جداء بد  )
(. حيدث أثبتدت الدراسدات وجدود مسدتقبالت لهرمدون الحليدب علدى خاليدا ليددك، وهدذا ال 29الهرمون اللوتيني فدي تنظديم خاليدا ليددك )

تركيدز النطف.أمددا النسدبة المئويددة للنطددف  ( اذ بينددوا أن ارتفداع مسددتوى هرمددون الحليدب يرافقدد  نقد  فددي30يتفدا مددع مدا جدداء بد  )

المتحركة فقد بينت الدراسة وجود عالقة خطية معنوية مدع مسدتويات هرمدون الحليدب فدي كدل مدن مرضدى وهدن النطدف وقلدة النطدف 
ويعدزى سدبب تد ثير هرمدون الحليدب علدى حركدة النطدف هدو أن هدذا   (32 و 31) وهدذا يتفدا مدع مدا جداءت بد  العديدد مدن الدراسدات

تشداب  مسددتقبالت  Cytokineومسدتقبالت هرمددون الحليدب مدن عائلدة  GHهرمدون متعددد الببتيدد يشداب  فددي التركيدب هرمدون النمدو ال
( الدذي تقدوم بإنتاجد  خاليدا سدرتولي حيدث يلعدب دورا مهمدا فدي Insulin like Growth Factor-1) IGF-Iهرمدون النمدو وكدذل  

حركدة النطفدة مدن خدالل التثبددي  التنافسدي لمسدتقبالت هرمدون الحليدب بواسدطة هددذا  عمليدة نشداة النطفدة ويدرثر هرمدون الحليددب علدى

(.أمدا درجدة نشداط النطددف فقدد بيندت الدراسدة وجدود عالقددة خطيدة غيدر معنويدة لددى مرضددى وهدن النطدف وربمدا يكددون 33العامدل )
تحركدة بشدكل عدام مرديدا ولدى تثبدي  نشداط السبب في ذلد  هدو أن هرمدون الحليدب كدان لد  تد ثير اكبدر علدى النسدبة المئويدة للنطدف الم

بعدض مدن النطدف. الموجدودة فددي عيندة مندي هدرالء المرضدى لددذا يوجدد ارتبداط غيدر معندوي مددن مسدتويات الهرمدون ودرجدة نشدداط 
النطف.أما مرضى قلة النطف فقد بينت النتائج عدم وجود أيدة عالقدة بدين مسدتويات هرمدون الحليدب واعدداد كريدات الددم البديض التدي 

بما ترجع ولى أن التغيرات التدي تحددثها الخاليدا البديض تكدون منفصدلة تمامدا عدن التغيدرات الممكدن حددوثها علدى مسدتويات هرمدون ر

الحليدب. بيندت نتدائج الدراسدة لددى مرضدى وهدن النطدف عددم وجدود أيدة عالقدة بدين مسدتويات هرمدون الشدحمون الخصدوي وتركيددز 
ولددى انخفدداض مسددتويات هرمددون الشددحمون الخصددوي ربمددا تعددزى ولددى تدد ثير الحالددة  النطددف ، وهددذا يعنددي ون التغيددرات التددي أدت

المرضية والسيما المرضى الذين يعانون من اإلجهاد النفسدي ومدن ثدم التد ثير علدى مسدتويات الهرموندات، أمدا النسدبة المئويدة للنطدف 
وبدين مسدتويات هرمدون الشدحمون الخصدوي وهدذا المتحركة ودرجدة نشداط النطدف فقدد بيندت النتدائج ون هنداك عالقدة معنويدة بينهمدا 

الددم  خاليدايعني عدم ت ثير الحالة المرضية على العالقة بين هرمون الشحمون الخصوي والنسبة المئوية للنطدف المتحركدة. أمدا أعدداد 

الددم  خاليداد البيض فهناك عالقة معنوية بينهدا وبدين مسدتويات هرمدون الشدحمون الخصدوي فدي مرضدى قلدة النطدف وون زيدادة أعددا
وجماعتد   Urata( وكدذل  يتفدا مدع 34البيض في مني المرضى ربما ناتج عن التهابات في القناة التناسلية الذكرية كالتهاأ االحليدل )

هرت الدراسة في مرضى قلة النطف فقد كانت العالقدة خطيدة معنويدة بدين مسدتويات هرمدون الشدحمون الخصدوي ظأ. في حين 2001
( التي أشارت ولدى أن هرمدون الشدحمون الخصدوي لديا لد  تد ثير علدى تركيدز 36يخالف ما جاءت ب  الدراسة ) وتركيز النطف وهذا

النطدف وربمدا تعدزى هدذه النتيجدة ولدى عوامدل أخدرى كخلدل فدي تركااادايب الهرمااداون نفسااادا  أو خاااادالل فدي بعاااداض اإلنزياااددامات 

سدبة المئويدة للنطدف المتحركدة فكاندت العالقدة معنويدة بينهدا وبدين مسدتويات الهرمدون وهدذه التاااي ترياااااض هااااااذا الهرمون. اما الن
النتيجة غير مطابقدة للدراسدة السدابقة.ربما تعدزى هدذه النتيجدة الدى ان نقد  هرمدون الشدحمون الخصدوي لد  تد ثير علدى عمليدة نشد ة 

 بة المئوية للنطف المتحركة. النطفة وكذل  على اعداد الخاليا المنش ة للنطفة ومن ثم نقصان النس
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