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 عدم الخصوبة ىدراسة بعض المعايير العيانية والمجهرية للسائل المنوي لمرض
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 قسم علوم الحياة /كلية العلوم/ جامعة بابل-1

 قسم علوم الحياة /كلية التربية/ جامعة كربالء-2

 ة /كلية العلوم /جامعة كربالءقسم علوم الحيا -3

 البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث الثالث

 
 الخالصة

تستهدف هذه الدراسة التعرف على التغيرات  في معايير النطف )العيانية والمجهرية( لدى بعض مرضى عدم الخصوبة 
، وقد أنجز جزء من العمل في المختبرات يانية والمجهرية للسائل المنوي عفي محافظة كربالء، وقد تم اجراء الفحوصات ال

األهلية في محافظة كربالء اذ تم جمع عينات الدراسة، فيما أنجز الجزء اآلخر في مختبرات قسم علوم الحياة/ كلية التربية/ 
ً وكانوا في حاالت مختلفة79جامعة كربالء، .تم جمع عينات السائل المنوي من الرجال غير الخصبين وعددهم ) من  ( مريضا

( 22وعددهم ) Oligospermia( مريضاً، وقلة النطف 37وعددهم ) Asthenospermia)وهن النطف  عدم الخصوبة

 Fertile menرجالً خصبين  19( مريضاً(،  وتم اخذ عينات لـ 20وعددهم ) Azoospermiaمريضاً، والالنطفية 
رنة التغيرات في البيانات الدراسية لمعايير النطف لمقا Control)متزوجين ولديهم أطفال( تم اعتبارهم كمجموعة سيطرة 

( في معدل P<0.05نتائج الفحوص العيانية وجود انخفاض معنوي ) . اظهرتإضافة إلى مجاميع الدم لعينات الدراسة المذكورة
ة حجوم السائل المنوي لمجاميع مرضى عدم الخصوبة كافة مقارنة مع مجموعة السيطرة، ولم يكن هناك فروق معنوي

(P>0.05 في معدالت زمن االماعة للسائل المنوي لمجاميع مرضى عدم الخصوبة كافة مقارنة بمجموعة السيطرة، وبينت )

مجاميع مرضى عدم الخصوبة كافة مقارنة بمجموعة  pH( في معدالت الباء هاء P<0.05النتائج وجود ارتفاع معنوي )
( في تركيز النطف في مرضى قلة النطف P<0.05معنوي ) السيطرة.وأبدت نتائج الفحوص المجهرية وجود انخفاض

وبينت النتائج وجود  . والالنطفية وعدم وجود تغيرات معنوية في حالة مرضى وهن النطف مقارنة مع األشخاص الخصبين
 ( في النسبة المئوية للنطف المتحركة ودرجة نشاط النطف لمجاميع مرضى عدم الخصوبة كافة،P<0.05انخفاض معنوي )

( في النسبة المئوية للنطف غير السوية لمجموعتي مرضى وهن النطف وقلة P<0.05ما بينت النتائج وجود ارتفاع معنوي )ك

( في معدل أعداد خاليا الدم البيض لمجاميع مرضى عدم الخصوبة P<0.05ما بينت النتائج وجود ارتفاع معنوي )كالنطف، 
نسبة األشخاص المصابين بوهن النطف وقلة النطف  اعلى مجاميع الدم فقد كانت كافة مقارنة بمجموعة السيطرة.أما فيما يخص

بينما كانت أعلى نسبة لألشخاص  A، أما نسبة المرضى المصابين بالالنطفية كانت في مجموعة الدم Oفي مجموعة الدم 
 .Bمجموعة الدم  فيالخصبين 

Summary 
This study aims at investigating the parameters of sperms changes in some infertile 

patients in Kerbala. The macroscopic 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. 

Seminal fluid were collected from 79 infertile men; all of them lived in Kerbala. There 
were different cases of infertility including. 37 cases with Asthenospermia , 22 cases with  

Oligospermia, 20 cases with Azoospermia. We also have taken 19 fertile men (they have 
children) as a control in the study to correlate achange in the data studying . 

  Result of macroscopic examination was appeared there was significant decrease (P<0.05) 

in the volume mean of seminal fluid in all taken infertile men were of seminal fluid in all taken 
infertile men as compared with control group while there was significant increase in PH mean in 

all taken infertile men as compared with control group. 
Results microscopic examination appeared there was significant decrease (P<0.05) in the 

concentration of sperms in Olligospermia and Azoospermia and there was no significant changes in 
Asthenospermia as compared with control group, the results appeared there was significant decrease 
(P<0.05) in the percent of motility sperms and degree of grade activity in all taken infertile men while 
there was significant increase (P<0.05) in the percent of abnormal morphology of sperm in Oligospermia 
and Asthenospermia, while there was significant increase (P<0.05) in the mean of white blood cells in all 
taken infertile men as compared with control group while blood groups there was up of percent in 
Asthenospermia and Oligospermia in O group, while up of percent in Azoospermia there was A group, 
while there was up of percent to fertile men in B group. 
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 ةـــــالمقدم
شوهراً موون الجموواع الحوور غيوور  12علووى إحودال الحموول بعوود موورور   Coupleهووو عوودم قودرة الووزوجين Infertilityعددم الخصددوبة 

% مون األزوا  فوي العوالم 15(.تعد حالة عدم الخصوبة من المشاكل الشائعة الحودول فوي مختلوف إنحواء العوالم، وان حووالي 1المؤمن )

(. وعوامول 2) Infertileاألولى إلحدال الحمول واإلنجواو ويوصوف هوؤالء بوأنهم أشوخاص غيور خصوبين  واجهوا الفشل في تجربتهم
 عدم الخصوبة لدى الذكور هي: 

 Azoospermia الالنطفية  -1

يقصد بالالنطفية انعدام أو غياو النطف في عينة السوائل المنووي، أموا عودم وجوود دفو  بشوكل كلوي فيطلو  عليوع مصوطلم انعودام المنوي 
(Aspermia)  (.3% من األشخاص المصابين بعوامل عدم الخصوبة الذكري )20-10تشكل حالة الالنطفية نسبع 

  Oligozoospermiaقلة النطف -2

النقص الحاصل في تركيز النطف فأكثر لكل مليلتر من السائل المنوي ويطل  على  106×20يعد تركيز النطف سويا عندما يبلغ 

 Mildوقلة النطف المتوسط  Moderat Oligozoospermiaقلة النطف المعتدل بمصطلم   من التركيز الساب االقل
Oligozoospermia  لكل مليلتر من 106×5لكل مليلتر من المني، اما اذا كان اقل من  106×10اذ كان تركيز النطف اقل من   

 . Oligozoospermia  Sever (4 ) المني فيطل  عليع بقلة النطف الشديد

 Asthenozoospermiaهن النطف و  -3
% مون النطوف الموجوودة فيوع أو فوي ظورف سواعة واحودة مون القوذف تضوا الً فوي 50يعد السائل المنوي السويا عنودما تبودي أقول مون 

 (.5حركة النطف) 
   Teratozoospermiaتشوه النطف -4
موايكروميتر، 3.5) -2.5)مايكروميتر وقطره  6-5تمتلك النطف سوية الشكل رأساً بيضويا بحدود ملساء منتظمة، يبلغ طول الرأس 

% من مساحتع، تتميز القطعة الوسطية بكونها هالمية. اما ذيول النطفوة فاسوطواني الشوكل غيور ملتوف 70 -40ويشغل الجسيم الطرفي 
لخلول الحاصول ( و ان تشوهات النطف يمكن تصنيفها الى نووعين هوي: التشووهات االوليوة وتحودل نتيجوة ل6مايكروميتر) 45ذو طول 

في عملية نشأة النطفة و تشوهات ثانويوة  تنوتج مون التغيورات فوي التراكيوي الدقيقوة للنطوف التوي تحودل توارة بعود عمليوة نشوأة النطفوة، 
 (.7وتارة بعد عملية نضج النطف في البربخ )

   Leukocytospermiaابيضاض المني  -5

ويعوود التركيووز العووالي لهووذه الخاليووا فووي المنووي دلوويالً علووى وجووود حوواالت تحتوووي اغلووي عينووات السووائل المنوووي علووى الخاليووا البوويض 
 (. 9، 8مرضية، اذ إن وجود اكثر من مليون خلية /مل من المني تعرف ما يدعى بابيضاض المني )

 Antisperm antibody (AsAb)اضداد النطف  -6
م الخصووبة لوديهم امورا قليول الحصوول نسوبياً، اذ تتناسوي يعد وجود االضداد النطفية بصورة طبيعية لدى الرجال التي تؤدي الى عد

درجة المناعة الذاتية للنطف تناسبا عكسوياً موع درجوع الخصووبة حيوث كلموا كانوت المناعوة الذاتيوة للنطوف عاليوة كلموا قلوت معهوا نسوي 

قابليتهوا علوى عبوور القنواة التناسولية خل مع قدرة النطوف فوي االخصوبة. ان االضداد النطفية الموجودة في المصل والبالزما المنوية تتد
بقاء النطف داخل القناة التناسلية االنثويوة كموا تعيو  ايضوا االرتبواط  على االنثوية اذ تؤدي الى تالزن النطف وشل حركتها، مما يؤثر

 .  (  10و  2و 8) و تطور الجنين للبويضة بين النطفة والبويضة، وقد تسبي منع االنغراس
بالوظيفووة التكاثريوة للرجوول بعوود ازديواد البحووول والكتابووات حوول المشوواكل المتعلقوة بهووا السوويما فوي الخمسووين سوونة  ازداد االهتموام  

. تتضومن الحواالت المرضوية التووي تسوبي عودم الخصووبة فوي الرجوول، االخوتالل الهرمووني ويتمثول باالضوطرابات فووي (11)الماضوية 

، عواموول Genetic factors، عواموول جينيووة Retrograde ejaculation، القووذف الراجووع Endocrine disordersالغوودد الصووم 
(  وان 12 ،13)(Varicocele)  ، والقيلووة الدواليوة Environmental factors، عوامول بيئيوة Coital factorsتتعلو  فوي الجموواع 

م الخصوووبة غيوور % موون حوواالت عوودم الخصوووبة فووي الرجووال تعووود إلووى أسووباو مبهمووة، يطلوو  علووى هووذا الصوونف موون عوود25حوووالي 
إن خصووووبة الرجوول تعتمووود  Idiopathic infertitity  (14.)أو عووودم الخصوووبة ذاتوووي العلووة   Unexplained infertitityالمفسوور

على التواف  بين اآلليات العصبية والهرمونية والنفسوية أو نتيجوة للعالقوة الوثيقوة بوين الجهواز التكواثري الوذكري وهوذه اآلليوات فوأن أي 

. يتطلوي تقيويم عودم الخصووبة فوي الرجول معرفوة تاموة بفسويولوجيا (15)دة أو أكثر من هذه اآلليات ينتج عنها عدم خصوبة إعاقة لواح
، Hormonal Assay، كاالختبووارات الهرمونيووة (2)الجهواز التكوواثري الووذكري، وإجووراء الدراسووات والفحوووص المختبريوة الالزمووة 

، وإجووراء بعووض Seminal Fluid Analysis (SFA)وتحليوول السووائل المنوووي  ،Genetic Investigationوالتحريووات الجينيووة 
 (GUE)وحتووووى تحليوووول اإلدرار  AsAb) )Antisperm Antibodiesاالختبوووارات المناعيووووة كووووالتحري عووون األضووووداد النطفيووووة 

Examination General Urine .فووي التحووري  إن التوواريخ الطبووي للمووريض يعوود جووزًءا مهمووا.(  17،  16)  فووي بعووض األحيووان

وتشخيص أسباو عدم الخصوبة في الرجل، اذ يتم فيوع التحوري عون مودى نجواج الرجول فوي أحودال حمول سواب ، وكوذلك عون الحواالت 
الووذي يسووبي تلووف الوظيفوة الخصوووية، حوودول أو عوودم  Mumps orchitisالمرضوية إن وجوودت كبصووابتع بالتهواو الخصووية النكووافي 

 Diabetesمموا قود يسوبي القوذف الراجوع، إصوابتع بوداء السوكري  -المثانوة موثال- Pelvisحودول توداخل جراحوي فوي منطقوة الحووض 
Mellitus  وارتفواع ضوغط الوودم والعالجوات التووي ممكون إن تسوبي نقصووان فوي الرغبووة الجنسويةLibido  وفشول فووي عمليوة االنتصوواو
Erection دم الخصووبة الذكريوة وبروزهوا كمشوكلة اجتماعيوة (.  بالنظر الزدياد حواالت عو 15،  18ري البولية )وكذلك التهاو المجا

المعووايير العيانيووة  بشوكل واضووم وجلووي فووي مجتمعنوا العربووي  تووم إجووراء هووذه الدراسوة علووى الرجووال غيوور الخصووبين مون حيووث قيوواس
دينوة حيوث توم الدراسات المجراة حول عودم الخصووبة فوي هوذه الم قلة  والمجهرية للسائل المنوي للرجال في محافظة كربالء بناء على
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التغيرات في معايير النطوف العيانيوة والمجهريوة لوبعض مرضوى عودم الخصووبة فوي  نرف ععالت والتي تهدف الىدراسة اجراء هذه ال
 محافظة كربالء والتحري عن مجاميعهم الدموية.

 

 المواد وطرق العمل
 

لخصووبة  المصوابين بووهن النطوف وقلوة النطوف بعودم ا رجوال مريضوا( 79 شملت الدراسة جمع عينوات الودم والسوائل المنووي  ل) 
او الوى للفتوره مون شوهر  ةرلخصبين الذين اعتبوروا مجموعوة سويطسائل المنوي للرجال ادم والعينة من ال19والالنطفية باإلضافة الى 
بشووكل المرضووية فووي مركووز محافظووة كووربالء و تموون المرضووى المووراجعين الووى مختبوورات التحلوويال  2008شوهر كووانون االول لعووام 

عشوائي اذ كان جميع المرضى من مختلف مناط  محافظة كوربالء ،حيوث جمعوت عينوات السوائل المنووي مون المرضوى واالشوخاص 
ثوم وضوعت العينوات فوي بالسوتكية  ايوام فوي حاويوات  5 -3مون   الخصبين بطريقة االسوتمناء باليود بعود فتورة انقطواع جنسوي تراوحوت

 دقيقة ، وقد اجري الفحوصات التالية : 30االماعة الطبيعية لمدة مئوية للسماج لها ب 37الحاضنع بدرجة 
 . اوال:. الفحوص العيانية

ويودل اللووون األحمور البنوي علووى وجوود خاليوا الوودم   Witishgrayيبودو السووائل المنووي متجانسوا ذا لووون رصاصوي مبويضون: لولأ -1

 ( .19لون األصفر إلى اإلصابة بالخمج )مع ال Streaks  Mucusالحمر. بينما يشير وجود الخطوط المخاطية  
              الحجووم: تووم قيوواس حجووم السووائل المنوووي بصووورة دقيقووة بوسوواطة أنابيووي مختبريووة مدرجووة. أن الحجووم السوووي لوودف  الرجوول يكووون -2

جووم ( مليلتور فووي حوين عوودت مفرطوة الح5.1أذا قوول حجمهوا عوون ) Hypovolumicمول. عوودت العينوة ناقصووة الحجوم 6 - 1. 5مون
Hypervolumic  (.20مليلتر)6 أذا زاد حجمها عن 

دقيقوة.  ثوم  يقودر قووام )لزوجوة( السوائل المنووي   30االماعة: تتم االماعة التامة لعينة السائل المنوي السوي فوي مودة ال تزيود عون   -3

ا عنود تدفقوع قطورة بعود أخورى المتميع في ضوء مالحظة الخيط المخاطي وذلك بسحي العينة بماصة باستور. يعد قوام المنوي سووي
سوم. اسوتعملت المصوطلحات اآلتيوة لوصوف درجوة  3من الماصة بينما يعد القوام  شواذا عنودما تكوون العينوة خيطوا طولوع اكثور مون 

 Highly viscid   (20.)او لز  جداً  Viscid، لز    Normalاللزوجة للمني وهي: سوي:
 pHاألس الهيدروجيني ) الباء هاء (   -4

اس االس الهيودروجيني للسوائل المنووي بعود االماعوة مباشورة بوسوواطة اشورطة خاصوة لهوذا الغورض، ويكوون البواء هواء للسووائل توم قيو

 (.20) 7.8- 7.2المنوي نوعاً ما قاعديا يتراوج مابين 
 ثانيا :الفحوص المجهرية

دافئوة وغطيوت   Slideشوريحة زجاجيوة اخوذت قطورة واحودة مون كول عينوة ممزوجوة جيوداً بعود االماعوة التاموة ووضوعت القطورة علوى 
. لقيواس المعوالم النطفيوة 40×ومن ثوم تحوت القووة  10×، فحصت اوالً تحت القوة Cover Slipبغطاء الشريحع الزجاجية القياسية 

 اآلتية:

 تركيز النطف -1

(. 21)   106عودد بالعامول عشووائية وضورو معودل ال Fieldsتم تقدير تركيز النطف من معدل اعوداد النطوف فوي عشورة مجواالت      

للنطووف بضوورو تركيوووز النطووف بحجوووم الدف .يعوود الموووريض مصوواباً بقلوووة   Total countويمكوون الحصووول علوووى التركيووز الكلوووي 

 .  مليون نطفع في كل مليلتر واحد من السائل المنوي 20عندما يكون تركيز نطفع أقل من   Oligozoospermiaالنطف
 ركة ودرجة نشاط النطفالنسبة المئوية للنطف المتح -2

تم حساو مئتي نطفة في كل عينة ثم سجل معدل عدد النطف ذات الحركة التقدمية والنسبة المئوية للنطف المتحركة من خالل 
 الحركة التقدمية في حيز محدود  وتقدر درجة نشاط النطف على النحو اآلتي:

 نطف غير متحركة. 0
 نطف ذات حركة موضعية. 1
 دائرية او تقدمية ولكنها التعبر المجال.نطف ذات حركة  2

 نطف ذات حركة تقدمية جيدة، حركة خطية مستقيمة. 3
 نطف ذات حركة تقدمية جيدة جدا، حركة خطية مستقيمة. 4

 نطف ذات حركة تقدمية ممتازة، حركة خطية مستقيمة. 5
% ودرجووة 50للنطووف المتحركووة اقوول موون عنوودما تكووون النسووبة المئويووة  Asthenospermiaويعوود المووريض مصووابا بوووهن النطووف 

 (.  21لعينة السائل المنوي)  3 نشاطها اقل من

 النسبة المئوية للنطف غير السوية -3

تعد النطف مشوهة عند مالحظة أي انحراف في تركيبها او شكلها السوي. ويكون رأس النطفة السوي بيضويا ومحددا على نحو     

الذي يغطي حوالي ثلثي السطم الخارجي للراس، اما القطعة الوسطية  Acrosomal cap منظم مع وجود قلنسوة الجسيم الطرفي
تكون اسطوانية الشكل ومستقيمة وذات حدود منتظمة. ويكون الذيل اسطواني الشكل وغير ملتف وذا حدود منتظمة. وتشمل 

والرأس الصغير  Macrocephalicالتشوهات التي تحدل في راس النطفة الحاالت اآلتية وهي: الرأس الضخم 

Microcephalic الرأس المستدق ،Tap red head ثنائية الرأس ،Double head مستديرة الرأس ،Round head غير ،
.اما التشوهات في Acrosome`s damage head، او الرأس ذو الجسيم الطرفي المحطم   Amorphous headمنتظمة الرأس
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، الذيل المكسور وعديمة الذيل. اما وجود القطيرة الهيولة Bent tial، الذيل المنحني Double tailذيل النطف فتشمل الذيل الثنائي 
التي تكون على شكل جزيئة دائرية متصلة بالقطعة الوسطى فتدل على خلل في نضج النطف في البربخ أو بسبي الدف  المتكرر 

سبة المئوية للنطف غير السوية وحسي المعادلة اآلتية:  (. تم حساو مائتي نطفة على االقل في كل عينة ومن ثم حسبت الن19)

( يعد المريض مصابا بتشوه النطف اذا كانت 100×)النسبة المئوية للنطف غير السوية=عدد النطف غيرالسوية/عدد النطف الكلي
 %.40النسبة المئوية للنطف غير السوية اكثر من 

   Leukocytes concentrationتركيز الكريات البيض   -4

، ان العودد 106تم حساو تركيز كريات الدم البيض عن طري  عد هذه الخاليا فوي عشورة مجواالت مختلفوع وضورو المعودل بالعامول   

السووي للخاليوا البويض فوي عينوة السوائل المنووي اقول مون مليون/مول بينموا يكوون هوذا العودد اقول مون نصوف مليون/مول بالنسوبة للخاليووا 
الخموج، بينموا  Mildمليوون مون كريوات الودم البويض لكول مول معتدلوة  2-1السوائل المنووي الحاويوة علوى  (.وقد عدت عينوة20البلعمية )

 Very/مل من السائل المنوي وتكوون درجوة الخموج ملحوظوة جودا  106× 5-2عندما يصل العدد مابين  Markedيعد الخمج ملحوظا 

marked مل. 106× 5 عندما يصل عدد الكريات البيض في السائل المنوي اكثرمن / 
 ثالثا : فحص مجاميع الدم.

بأتبوواع  (22رجووال المرضووى بعوودم الخصووبة والرجووال الخصووبين حسووي الطريقوة المتبعووة موون قبوول)لتوم تحديوود صوونف مجموعووة الودم ل
 الخطوات االتية:

حووالي  علوى كول جانوي مون الشوريحة وترسوم دوائور منفصولة اموام كول حورف B, Aويكتوي حورف  Slideتؤخذ شريحة زجاجيوة  -0

cm 1.5. 
 توضع قطرة من كل محلول يحتوي على األجسام المضادة لكل نوع من الدم داخل الدائرة قرو الحرف. -2

 .lancetيمسم قمة االصبع في الكحول ومن ثم يوخز األصبع بمشرط  -1
 ة دائرية.تضاف قطرة من الدم لكل دائرة من الدوائر من دون مالمسة االصبع للمصل المضاد ثم تمز  بحرك -4
 يحدد صنف الدم وفقا لـ  -5

  Antisera 
Blood Group B A 

O Noclumping Noclumping 
A Noclumping Clumping 
B Clumping Noclumping 

AB Clumping Clumping 
 

 التحليل االحصائي 
يووة المدروسوة باسوتخدام البرنووامج ( للتعوورف علوى الفروقوات بووين المعوايير العيانيوة والمجهرANOVAاسوتخدام تحليول التبواين )

 Least( L.S.D( ، كمووا تووم اختبووار الفووروق المعنويووة بووين المتوسووطات باسووتخدام اختبووار اقوول فوورق معنوووي )SPSSاالحصووائي )

significant difference  (.  23) 0.05عند مستوى 

 جـــــالنتائ
صابين بووهن النطوف وقلوة النطوف والالنطفيوة تغيورات أظهرت نتائج الفحوص العيانية للسائل المنوي وفي حاالت المرضى الم

( .بينوت النتوائج الخاصوة بمعودل حجووم عينوة السوائل المنووي وجوود 1مقارنة بمجواميع السويطرة.  جودول )  (p<0.05)معنوية مختلفة 
لالنطفيووة فوي معوودل حجوم السووائل المنووي فووي حواالت المرضووى المصوابين بوووهن النطوف وقلووة النطوف وا (p<0.05)نقصوان معنوووي 

مول.لم تظهور معودالت زمون  (3.50)مل على التوالي مقارنوة بمجموعوع األشوخاص الخصوبين  (2.75 ,2.75 ,1.70)وكانت المعدالت
(مقارنوة  (p>0.05)االماعة  للسائل المنوي لحاالت المرضى المصوابين بووهن النطوف وقلوة النطوف والالنطفيوة أيوة تغيورات معنويوة 

(  فووي p<0.05.بينت النتووائج الخاصووة بمعودالت مسووتويات البوواء هواء عوون وجووود زيوادة معنويووة )موع مجموعووة األشووخاص الخصوبين
معودالت البوواء هواء الخاصووة بالسوائل المنوووي لحواالت المرضووى المصووابين بووهن النطووف وقلوة النطووف والالنطفيوة وكانووت المعوودالت 

أوضووحت نتووائج نسووي مجوواميع الوودم الرئيسووية  ,.(7.33)علووى التوووالي مقارنووة مووع األشووخاص الخصوويبين  (7.58 ,7.63 ,7.60)

(O,AB,B,A)  وأعوودادها بووأن أعلووى نسووبة لألشووخاص المرضووى المصووابين بوووهن النطووف كانووت فووي المجموعووة الوودمO   اذ بلغووت
% . وكانوت أعلووى 59.09أيضوا اذ بلغوت  O% . فيموا بلغوت أعلوى نسوبة للمرضووى المصوابين بقلوة النطوف عنود مجموعووة الودم 45.94

% . وتمثلووت أعلوى نسوبة لألشوخاص الخصوبين فووي 50اذ بلغوت النسوبة  Aشوخاص المصوابين بالالنطفيوة عنوود مجموعوة الودم نسوبة لأل
( . بينووت نتووائج الفحوووص 2( علووى التوووالي جوودول )37،21،22،19موزعووة ) 98. وكووان مجموووع العينووات الكلووي  Bمجموعووة الوودم 

مقارنوة باألشوخاص  (p<0.05 )ف والالنطفية تغيرات معنوية مختلفوة المجهرية لحاالت األشخاص المرضى بوهن النطف وقلة النط

( لمجواميع المرضوى p>0.05( فقود أوضوحت النتوائج الخاصوة بتركيوز النطوف بعودم وجوود أيوة تغيورات معنويوة )3الخصوبين. جودول )
فووي حوواالت  (p<0.05 )المصوابين بوووهن النطووف مقارنوة باألشووخاص الطبيعيووين. بينموا أشووارت النتووائج إلووى وجوود نقصووان معنوووي

المرضوى المصوابين بقلوة النطوف والالنطفيوة مقارنوة موع األشوخاص الخصوبين وكوذلك بوين المجواميع المتداخلوة أيضوا والمتمثلوة بوووهن 
 (p<0.05)النطوف وبوين قلوة النطووف والالنطفيوة.وفيما يخوص النسوبة المئويووة للنطوف المتحركوة بينوت النتووائج وجوود نقصوان معنوووي 

 )للمرضوى المصوابين بووهن النطوف وقلوة النطوف والالنطفيوة مقارنوة بمجموعوة األشوخاص الخصوبين. كوذلك وجوود نقصوان معنووي 
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p<0.05)  بوين مجموعوة المرضوى المصوابين بووهن النطوف وبوين مجموعوة المرضوى المصوابين بقلوة النطوف والالنطفيوة وكوذلك بوين
للحواالت المرضوية  (p<0.05 )نطوف فقود أوضوحت النتوائج وجوود نقصوان معنووي مجموعة قلة النطف والالنطفية.أما درجوة نشواط ال

ونقصووانا  (p<0.05)الوثالل مقارنووة موع مجموعووة األشووخاص الخصوبين. فيمووا بينوت مجموعووة مرضووى وهون النطووف زيوادة معنويووة 

 ً فوي النسوبة  (p<0.05)ة معنويوة بينت النتائج وجوود زيواد مع مجموعة مرضى قلة النطف والالنطفية على التوالي. (p<0.05)معنويا
المئويوة للنطوف غيوور السووية لمجموووعتي المرضوى المصووابين بووهن النطوف وقلووة النطوف مقارنووة باألشوخاص الخصووبين. فيموا بينووت 

إموا .بين مجموعع المرضى المصابين بوهن النطف والالنطفية وبوين قلوع النطوف والالنطفيوة. (p<0.05)النتائج وجود نقصان معنوي 
فووي الحوواالت المرضووية الووثالل مقارنووة مووع     (p<0.05)داد كريووات الوودم البوويض فقوود بينووت النتووائج وجووود زيووادة معنويووة معوودل أعوو

فوي معودل أعوداد كريوات الودم البويض بوين مجموعوع  (p<0.05)مجموعع األشخاص الخصبين وبينت النتائج إن هناك نقصوان معنووي 

  مصابين بالالنطفية.المرضى المصابين بوهن النطف ومجموعع المرضى ال

 

( الفحوص العيانية للسائل المنوي في حاالت المرضى المصابين بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية مقارنة 1جدول )

 (S.Eالخطأ القياسي  M±باألشخاص الطبيعيين )المعدل 

 

 الفحوص العيانية
 

 الحالة المرضية

 الحجم
( ml) 

 زمن األماعة
 )الدقيقة(

 الباء هـاء
pH 

 األشخاص الخصبين
     11 =n 

3.50     a 
±0.21        

37.36     a 
± 2.05        

7.33  a   
± 0.07      

المرضوووى المصوووابين بوووووهن 
 n =26النطف 

b    2.75 
0.41        ± 

a  32.50 
2.45       ± 

b  7.58 
0.05    ± 

المرضوووووى المصوووووابين بقلوووووة 

 n =12النطف 

b   2.75 

0.60       ± 

a   32.91 

2.64     ± 

b     7.63 

0.11      ± 

المرضووووووووووووووى المصووووووووووووووابين 
 n =11بالالنطفية 

b    1.70 
0.28     ± 

a    32.27 
3.59      ± 

b    7.60 
0.06      ± 

 

  n= 60 

 (P<0.05الحروف المختلفة داللة على المعنوية )

 
 يين وللمرضى المصابين بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية.( األعداد والنسبة المئوية لمجاميع الدم لألشخاص الطبيع2جدول )

 

 الحالة المرضية
 

 مجاميع الدم

األشخاص 
 الخصبين

األشخاص 
المصابين بوهن 

 النطف

األشخاص 
المصابين بقلة 

 النطف

األشخاص 
المصابين 

 النطفيةلبا

 
A 

 10 3 2 3 العدد

% 15.78 5.40 13.63 50 

 

B 

 4 3 5 9 العدد

% 47.36 13.51 13,63 20 

 
AB 

 2 3 13 5 العدد

% 26.31 35.13 13,63 10 

 

O 

 4 13 17 2 العدد

% 10.52 45.94 59.09 20 

 المجموع
 الكلي

 20 22 37 19 العدد

% 100 100 100 100 

 n   =98عدد العينات 
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لة النطف والالنطفية مقارنة ( الفحوص المجهرية للسائل المنوي في حاالت المرضى المصابين بوهن النطف وق3جدول )

 (S.Eالخطأ  القياسي ±  Mباألشخاص الطبيعيين ) المعدل

 الحالة المرضية
 

 
 الفحوص المجهرية

األشخاص 

 n=11الخصبين 

المرضى 
 المصابين بوهن

n =26 

المرضى 
المصابين بقلة 

 n=12النطف 

المرضى 
المصابين 

 n=11بالالنطفية 

تركيز النطف 

×(10
6

 / مل (

a    60.00 

  69.084  ± 

a    52.19 

   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 

10)×البيض 
6

 / مل (

a     2.00  

0.23      ± 

b   9.04  

0.93     ± 

b    8.75 

     1.47± 

bc     5.91 

   0. 91    ± 

 n =60عدد العينات    

 (.p<0.05الحروف المختلفة داللة على المعنوية ) 

 

 المناقشة 
 

بين ( فوي معودل حجوم السوائل المنووي فوي حواالت المرضوى المصواp<0.05بينت نتائج الدراسة الحالية وجود نقصوان معنووي ) 

( مون ان هوذه النتيجوة تودل علوى وجوود خلول 24بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية مقارنة مع األشخاص الخصوبين وهوذا يتفو  موع )
%( 60أو قصوور فوي عمول الحويصوالت المنويوة والغودد الجنسوية الملحقوة األخورى، اذ تشوكل افورازات الحويصوالت المنويوة حوووالي )

%( منوع. وأظهورت نتوائج الدراسوة بوان زمون االماعوة للسوائل 40ات البروستات والغودد األخورى )من حجم المني في حين تشكل إفراز
( مقارنووة مووع p>0.05المنووي لحوواالت المرضووى المصووابين بوووهن النطوف وقلووة النطووف والالنطفيووة لووم يظهور أيووة تغيوورات معنويووة )

( فوي معودالت البواء هواء p<0.05د زيوادة معنويوة )مجموعة األشخاص الخصبين.أما فيما يخص مستويات الباء هاء فقود لووحو وجوو

( اذ إن أي تغيور فوي 25)حيوث اشوار لحاالت المرضى المصابين بوهن النطف وقلة النطف والالنطفية مقارنة باألشخاص الخصوبين. 
ة وغودة البروسوتات تتحودد بوبفرازات الحويصوالت المنويو باء هواءؤثر سولبا علوى النطوف وان قيموة الـوقيمة الباء هاء للسوائل المنووي يو

أوضوحت نتوائج نسوي مجواميع الودم وأعودادها أن   .باء هواءوتدل هوذه النتيجوة علوى وجوود خلول فوي هوذه اإلفورازات التوي تحودد قيموة الـو
ن بالالنطفيوة يفوي حوين إن األشوخاص المصواب Oأعلى نسبة لألشخاص المصابين بوهن النطف وقلة النطوف كانوت فوي مجموعوة الودم 

وربموا يعوود السوبي فوي ذلوك إلوى تكووين األجسوام  Bواألشخاص الخصبين )مجموعة السيطرة( في مجموعة الدم  Aفي مجموعة الدم 

علوى سوطحها. كوذلك أكودت بعوض الدراسوات أن هنوواك  ABOالمضوادة للنطوف اذ أن النطوف لهوا القابليوة علوى امتصواص مستضودات 
وأظهورت نتوائج الدراسوة بوان تركيوز  (.26حركوة النطوف ) فوي تقليول AsAbعالقة بوين انخفواض هرموون الشوحمون الخصووي و الـو 

(.كوذلك 27النطف في األشخاص المصابين بوهن النطف ال يختلف معنويا عن األشوخاص الخصوبين وهوذا يتفو  موع موا توصول إليوع )
النتيجوة  لوحو وجود نقصان معنوي في تركيز النطوف بوين مرضوى قلوة النطوف والالنطفيوة مقارنوة باألشوخاص الخصوبين وتودل تلوك

على أن عملية نشأة النطفوة وجميوع العوامول والهرمونوات الموؤثرة عليهوا تجوري بصوورة سوليمة فوي حالوة مرضوى وهون النطوف، لكون 

الفورق المعنووي فوي تركيوز النطوف يكوون اقول فوي األشوخاص المصوابين بقلوة النطوف والالنطفيوة وربموا يكوون للقيلوة الدواليوة والتهواو 
سلبي في عملية نشأة النطفة مؤديوا إلوى حصوول نقصوان فوي عودد النطوف فوي حالوة المرضوى المصوابين بقلوة  الخصى النكافي لها تأثير

النطف، أما المصابون بالالنطفية ربما يكون الهبوط في عملية نشأة النطفة وبعض العوامول األخورى مثول وجوود خموج وزيوادة تركيوز 
د النطف.فيموا يخوص النسوبة المئويوة للنطوف اعودانطوف ومون ثوم التوأثير علوى كريات الدم البيض بصورة كبيرة مما يؤدي الى التهوام ال

( للحواالت المرضوية الوثالل مقارنوة موع P<0.05المتحركة ودرجة نشاط النطف فقد أوضحت نتائج الدراسة وجوود نقصوان معنووي )

لوى قلوة نشواط جهود الغشواء البالزموي مجموعة السيطرة.بالنسبة لمرضى وهن النطف تعد نتيجة طبيعية. وربما يرجع السبي في ذلك إ
والنسوبة المئويوة للنطوف المتحركوة ودرجوة نشواط  ATPللمتقدرات، فقد وجد أن هناك ارتباطا موجبا بين وظيفة المتقدرات لتكووين الـو 

لوداينين أو (. أو يرجع السبي إلوى وجوود تغييورات فوي التراكيوي الدقيقوة لوذيل النطوف وشوملت هوذه التغيورات فقودان ذراع ا28النطف. )
( أو أسباو تغيرات أخرى مجهولوة، إن التغيورات الحاصولة فوي محوور السووط ال تكوون وحودها كافيوة 29فقدان إحدى األنابيي الدقيقة )

 Mid pieceإلضعاف حركة النطف بل ترتبط مع التغيرات أو حاالت الشذوذ التي تحدل في كل مون رأس النطفوة والقطعوة الوسوطية

% من المرضى الذين يعانون من وهن النطف يمتلكون غشاء مايتوكوندريا غير طبيعي، أيضوا قود يكوون سوبي 50، اذ وجد أن نسبة  
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وهن النطف وجود خلل ما فوي وظيفوة البوربخ الن حركوة النطوف وقابليتهوا االخصوابية  تتطوور فوي أثنواء مرورهوا علوى طوول البوربخ 
( فوي النسوبة المئويوة P<0.05ئج الدراسوة بوان هنواك زيوادة معنويوة )(.بينوت نتوا30الوذي يوؤدي دورا هاموا فوي تطوور حركوة النطوف )

للنطوف غيور السووية لمجمووعتي المرضوى المصوابين بووهن النطوف وقلووة النطوف مقارنوة باألشوخاص الخصوبين وقود يعوزى ذلوك إلووى 

قوود يكووون السووبي فووي  العجووز الحاصوول فووي عمليووة نشووأة النطفووة ممووا يووؤدي إلووى التشوووهات األوليووة التووي تحوودل فووي رأس النطفووة، أو
التشوهات ناتج عن التغيرات في التراكيي الدقيقة للنطوف التوي تحودل بعود عمليوة نشوأة النطفوة، وعوادة تحودل بعود مودة الخوزن بوالبربخ 

رة موون النطووف قوود يكووون لووع تووأثير سوولبي علووى شووكل النطووف الووذي يكووون بسووبي نووواتج االيووض 7) داد كبيــــوـو راكم أعــوـو (. اذ إن تـوـو
. إن الزيادة في حصول التشوهات النطفية ممكن أن يعوود سوببع إلوى انخفواض مسوتوى االنودروجينات القادموة مون الخصوى (31)العالية

أشوارت النتوائج إلوى وجوود  (.32وقلة محتوى البربخ من الخارصين الذي يكون ضروريا في عملية نضج وتكامل النطف في البوربخ )

ات الدم البيض في الحاالت المرضية الثالل مقارنوة باألشوخاص الخصوبين اذ إن زيوادة ( في معدل أعداد كريP<0.05زيادة معنوية )
( وفوي 33تركيز خاليا الدم البيض فوي منوي المرضوى ربموا يكوون ناتجوا عون التهابوات فوي القنواة التناسولية الذكريوة كالتهواو االحليول )

المنووي إلوى وجوود أعوداد مفرطوة مون خاليوا الودم البويض حالة مرضى وهن النطف قد يعزى اختزال حركة النطف فوي عينوات سوائلهم 
إلوى أن المسوتوى  ه ( فقود أشوار35(. أموا )34التي تكون اوكسيد النتريك المؤثر بصورة سلبية في وظيفة النطف عبور تقليول حركتهوا )

ركوة، وذلوك الن الخاليوا البويض العالي لخاليا الدم البيض في السوائل المنووي يسوبي انخفاضوا معنويوا فوي النسوبة المئويوة للنطوف المتح

 تقوم ببنتا  كمية كبيرة من األنواع االوكسيجينية الفعالة استجابة للسموم الداخلية للبكتريا.
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