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للسائل المنوي  فسلجيةدراسة في بعض التغيرات الهرمونية وعالقتها بالمعايير ال

 عدم الخصوبة ىلمرض
حيدر كامل زيدان

1
/ حسين علي عبداللطيف 
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/ اقبال عجمي جابر
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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

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

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
% مةن األزوا  فةي العةالم 15تعد حالةة عةدم الخصةوبة مةن المشةاكل الشةائعة الحةدوت فةي مختلةف انحةاء العةالم، وان حةوالي 

. ازداد االهتمةةام (1)واجهةةوا الفشةةل فةةي تجةةربتهم األولةةى إلحةةدات الحمةةل واإلنجةةاه ويوصةةف هةةخالء بةة نهم أشةةخاص غيةةر خصةةبين 

. تتضةمن (2)ياد البحوت والكتابات حول المشاكل المتعلقة بها السةيما فةي الخمسةين سةنة الماضةية بالوظيفة التكاثرية للرجل بعد ازد

 Endocrine)الحاالت المرضية التي تسبب عدم الخصوبة في الرجل، االختالل الهرموني ويتمثل باالضطرابات فةي الغةدد الصةم 

disordersالقةذف الراجةةع (و( (Retrograde ejaculationنيةةةعوامةةل جي و( (Genetic factorsعوامةةل تتعلةة  فةةي الجمةةاع و                

( Coital factorsو)  عوامل بيئية((Environmental factors والقيلة الدوالية(Varicocele) (3 4و.) 
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الوثيقةة بةين  بين اآلليةات العصةبية والهرمونيةة والنفسةية أو نتيجةة للعالقةة( Coordination )ان خصوبة الرجل تعتمد على التواف 

 (.5الجهاز التكاثري الذكري وهذه اآلليات ف ن أي اعاقة لواحدة أو أكثر من هذه اآلليات ينتج عنها عدم خصوبة )

يشكل الخلل الهرموني نسبة ال ب س بهةا مةن أسةباه عةدم الخصةوبة فةي الرجةل، فةان التحةري عةن هةذا الخلةل أساسةي فةي كثيةر مةن 

يعكة  الحالةةة  (Sever oligospermia)وقلةة النطةف الحةةاد ( Azoospermia )بالالنطفيةةةالحةاالت السةيما المرضةةى المصةابين 

 (Hypothalamus ) .ان غةدة  تحةت المهةاد(6)الوظيفية للغدد الصم وان الهرمونات تعد المنظم الرئي  للوظيفة التكاثريةة للرجةل 

التةي تةةخثر علةى الفةة  ( Gn-RH Releasing Hormones- Gonadotropins)تنةتج  الهرمونةات المحةةررة لمغةذيات المناسةل

لحثهةةا علةةى انتةةا   (Anterior or Adenohypophysis Lobe of Pituitary Gland )األمةةامي أو الغةةدي للغةةدة النخاميةةة

  )  (FSHوهرمةون محفةز الجريبةات ( LH) Luteinizing Hormone-الهرمونات المغذية للمناسل المتمثلة بالهرمون اللوتيني 

Follicle Stimulating Hormon-للذان يخثران على الخصيتين ويعمالن على تنظيم اإلنتا  الخصوي من الهرمونةات الذكريةةا  

( Androgens )كهرمون الشحمون الخصةوي(Testosterone Hormone-T )واالمشةا  التكاثريةة( Gametes (7)) و تةخثر ،

 lnsuline )، وهرمةةةون االنسةةةولين(Estrogens)ينات واالسةةةتروج( -PRL) Prolactinالهرمونةةةات األخةةةرى كهرمةةةون الحليةةةب 

علةى الوظيفةة الخصةوية، اضةافة الةى ذلة  هنةاك عوامةل  (Stimulating Hormone-TSH) Thyroid(وهرمون محفز الدرقيةة

                                      ، والموثينةةةةةةةةات(GSH)ومضةةةةةةةةادات األكسةةةةةةةةدة االخةةةةةةةةرى كالكلوتاثةةةةةةةةايون  C، فيتةةةةةةةةامين Eغيةةةةةةةةر هرمونيةةةةةةةةة كفيتةةةةةةةةامين 

PGs) Prostaglandins-)السةةلينيوم ،( Selenium ) والعديةةد مةةن المركبةةات والعناصةةر الكيمائيةةة األخةةرى، كلهةةا لهةةا تةة ثيرات

مدروسةة علةةى نوعيةةة وكميةةة النطةف المنتجةةة أمةةا مةةن خةةالل ت ثيرهةا علةةى الهرمونةةات المهمةةة فةةي انتةا  النطةةف اذ يعمةةل عةةدد منهةةا 

ويغير القسم اآلخر بعض المسال  اإلنزيميةة المهمةة فةي تصةنيع الهرمونةات التكاثريةة، أو ( Antihormones)كمضادات هرمونية 

 .(10و 9و 8من خالل ت ثيرها المباشر على بنية وتركيب الخصيتين كما أشارت اليها العديد من الدراسات )

ل واضح وجلي في مجتمعنا العربي  تم اجراء هذه بالنظر الزدياد حاالت عدم الخصوبة الذكرية وبروزها كمشكلة اجتماعية بشك    

للسةائل المنةوي والعالقةة بينهمةا للرجةال لبيةان  لفسةلجيةالدراسة على الرجال غير الخصبين مةن حيةث قيةاس الهرمونةات والمعةايير ا

ة كةربالء بنةاء وقةد تةم تصةميم هةذه الدراسةة فةي محافظة.االختالفات فيما بين االشخاص غير الخصبين مقارنة باالشخاص الخصةبين

وهرمةون  (LH)التي تهدف الى قيةاس مسةتويات الهرمةون اللةوتيني على قلة الدراسات المجراة حول عدم الخصوبة في هذه المدينة 

درجةة نشةاط النطةف،  و )النسةبة المئويةة للنطةف المتحركةة لفسةلجية،والمعةايير ا (T)وهرمون الشحمون الخصوي  (PRL)الحليب 

 الةةةدم البةةةيض( والعالقةةةة بينهمةةةا للحةةةاالت المرضةةةية الثالثةةةة ) وهةةةن النطةةةف  خاليةةةاوتركيةةةز  المشةةةوه النسةةةبة المئويةةةة للنطةةةف 

Asthenospermia  وقلة النطفOligospermia  والالنطفيةAzoospermia.) 

 

 ق العملائالمواد وطر
       ابين بةةوهن النطةةف وقلةةة شةةملت الدراسةةة جمةةع عينةةات الةةدم والسةةائل المنةةوي كةةالً علةةى حةةده مةةن مرضةةى عةةدم الخصةةوبة المصةة     

مةن  2008من شهر آه الى شهر كةانون االول لعةام  لمدةالنطف والالنطفية باإلضافة الى عينات السيطرة من االشخاص الخصبين ل

المرضى المراجعين الى مختبرات التحليالت المرضية في مركز محافظة كربالء وبشكل عشوائي. تةم جمةع عينةات السةائل المنةوي 

، حيث جمعت العينةات فةي ايام 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 جيداً بعد االماعة التامة ووضعت القطةرة علةى 

ومةن ثةم  10×، فحصةت اوالً تحةت القةوة Cover Slidاء الشةريح  الزجاجيةة القياسةية دافئة وغطيت بغطة  Slideشريحة زجاجية 

. لقياس المعالم النطفية التي تمثلةت بتركيةز النطةف مةن معةدل اعةداد النطةف فةي عشةرة مجةاالت عشةوائية وضةره 40×تحت القوة 

10معدل العدد بالعامل 
6

.اما النسةبة المئويةة قذفةةيةز النطةف بحجةم ال(. ويمكن الحصول على التركيز الكلي للنطف بضره ترك11) 

( ، وعنةد حسةاه النسةبة المئويةة للنطةف غيةر السةوية 11النطف حسبت وف  الطريق  التةي ذكرهةا ) حيويةللنطف المتحركة ودرجة 

صةول علةى تةم الح(. 13البةيض اسةتخدمت الطريقةة التةي ذكرهةا ) خاليةا( ، وبالنسبة لتركيز ال12استخدمت الطريقة التي اشار لها )

مةل مةن الوريةد 5مل من الدم بوساطة محاقن طبية نبيذة ومعقمة  سةعة4عينات الدم من االشخاص غير الخصبين  والخصبين بسحب 

،  وضع  الدم في انابيب أختبار بالستيكية  غير حاوية على مانع تخثر الدم ، وتركت في درجةة حةرارة (Brachial Vein)الزندي 

علةى قةوة  ( Centrifuge). وضعت العينات في جهةاز الطةرد المركةزي (Serum)فصل المصل  الغرفة لمدة نصف ساعة لغرض

دوره/ دقيقة لمدة خم  دقائ ، وبعدها انعزلت طبق  المصل عن بقية مكونات الدم، وسحب المصل بوساط  ماصة ميكانيكية  3000

Micropipette   الهرمونية. ووضع في أنابيب بالستيكية جديدة لغرض اجراء االختبارات 

، وتةم اعتمةاد طريقةة (PRL)وهرمةون الحليةب  (LH)، والهرمةون اللةوتيني (T)تم قياس كةل مةن هرمةون الشةحمون الخصةوي     

 Axiomنةوع  Reader ELISAباسةتعمال جهةاز Enzyme- linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)مناعيةة تعةرف

Minireadoc  وطقوم ألمـاني المنش(kits  )المةذكورة والتةي هةي مةن نةوع الهرمونةاتELISA   أيضةاً والمصةنعة مةن قبةل شةركة

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

 

 اإلحصائيالتحليل 
 SPSSويات الهرمونةات باسةتخدام البرنةامج االحصةائي ( للتعرف على الفروقات بين مستANOVAاستخدم تحليل التابين )        

 Least Significant ) (L.S.Dكمةةا تةةم اختةةابر الفروقةةات المعنويةةة بةةين المتسوسةةطات باسةةتخدام اختبةةار اقةةل فةةرق معنةةوي )

Difference ) اختبةار  . وتةم بيةان العالقةات الخطيةة بةين الهرمونةات المقاسةة ومعةايير النطةف باسةتعمال0.05عند مسةتوى معنويةة

الذي يعبر عن هذه العالقات بمعةدالت خطيةة بةين الهرمونةات المختلفةة ومعةايير النطةف (  Linear Regressionي)ار الخطداالنح
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لكةةل عالقةةة، اذ تعكةة  هةةذه المعةةامالت طبيعةةة العالقةةات الخطيةةة ومةةدى ( -r Correlation Coefficient)مةةع معةةامالت االرتبةةاط

 (.14ارتباط المحورين )

 

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

( مختلفة في الحاالت المرضية الثالت 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  ًفي حين أظهرت مستويات هرمون الشحمون الخصوي انخفاضاً معنويا .(P<0.05)  في معدل مستويات الهرمون

مقارنة مع معدل مستويات  لدى مرضى قلة النطف اذ بلغ معدل  (ng/ml) 2.22المذكور لدى المرضى المصابين بالالنطفية 

في معدل مستويات  (P<0.05). في حين أظهرت مستويات هرمون الشحمون الخصوي انخفاضاً معنوياً (ng/ml) 4.45مستويات  

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 

10)×تركيز النطف 
6

 /

 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 

×(10
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 

 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
 

كانةت مسةةتويات الهرمةون اللةةوتيني ضةةمن المةدى الطبيعةةي فةي مرضةةى وهةةن النطةف والالنطفيةةة، بينمةا أظهةةرت مسةةتويات 

(، مةن ان الهرمةون علةى 15( لدى مرضى قلة النطف، وهذا يتفة  مةع مةا توصةل الية  )P<0.05ا معنويا )الهرمون اللوتيني ارتفاع

نحو صحيح في هةخالء المرضةى، فهنالة  العديةد مةن األسةباه التةي تحةول دون العمةل الصةحيح للهرمةون اللةوتيني كةالطفرات التةي 

لةى خاليةا ليةدك وقةد أشةارت الدراسةات الةى أن هةذه الطفةرات تصيب تركيب الهرمون فتعي  من ارتباط  بالمستقبالت الخاصة ب  ع

تسبب اعاقة كبيرة في التطور والبلوغ الجنسي عبر اعاقة عملية تصنيع الستيرويدات الخصوية ومن ثم حدوت حالة عةدم الخصةوبة 

مرضةى وهةن النطةف ( وهذا ما لوحظ في الدراسة الحالية، اذ كانت مستويات هرمون الشحمون الخصوي منخفضة فةي حةالتي 16)

للخاليةا الطالئيةة الجرثوميةة لخاليةا ليةدك  ضةرروالالنطفية في حين لم تبدي أي تغيرات معنوية في حالةة قلةة النطةف، أو قةد يحةدت 

( وقد تحصل الطفرات للمستقبالت الهرمونية، مما تسبب تثبةي  كلةي أو جزئةي لعمةل هةذه المسةتقبالت واعاقةة 17لكنها تبقى سليمة )

(، من الممكن أن يكون عمل الهرمةون اللةوتيني طبيعةي اال أن عةدم 18باط الهرمون بها، ومن ثم فشل في عمل الهرمون )لعملية ارت

الخصوبة يعود الى أسباه أخرى غير متعلقة بالهرمون اللوتيني. أظهرت نتائج الدراسة وجود زيةادة معنويةة فةي مسةتويات هرمةون 

حين لم تالحظ أي تغيرات معنوية فةي مرضةى وهةن النطةف، فةي حالةة مرضةى وهةن  الحليب في مرضى قلة النطف والالنطفية في

النطف هذا الهرمون كبقية الهرمونات عرضة للعديد من التداخالت التي من الممكن ان تعي  عمل  وأكدت ذل  بعض من الدراسةات 

قلةة النطةف والالنطفيةة فةان ارتفةاع مسةتويات ومن هذه العوامل الطفرات التي قد تخثر على مستقبالت الهرمون نفس ، أمةا فةي حالةة 

(، اال انة  فةي الوقةت نفسة  19هرمون الحليب يتسبب في موت سةليفات النطفةة قبةل االنقسةام االختزالةي وهةذا يتفة  مةع مةا جةاء بة  )

كور كليةا، أوضحت الدراسة السابقة الذكر في أعاله عدم استمرار عمل هذا الهرمون على النحةو الصةحيح ال يعية  مةن خصةوبة الةذ

بينةت نتةائج الدراسةة وجةود انخفةاض معنةوي (،21و  20) وكذل  عند وجود مستويات منخفضة لهذا الهرمون اذ يكون تة ثيره طفيفةا

في مستويات هرمون الشحمون الخصوي في مجموعتي وهن النطف والالنطفيةة مقارنةة بمجموعةة السةيطرة فةي حةين لةم تظهةر أي 

النطف مقارنة بمجموعة السيطرة. اما في حالة مرضةى وهةن النطةف والالنطفيةة قةد يعةود هةذا  تغيرات معنوية في حالة مرضى قلة

باألساس الى خلل وظيفي خصوي في خاليا ليدك المسخولة عن انتةا  هةذا الهرمةون، بسةبب وجةود مسةتويات طبيعيةة مةن الهرمةون 

(ومةن الممكةن أن يعةود 22يةة أو الغةدة تحةت المهةاد. )في هخالء المرضى، مما يستبعد وجةود خلةل وظيفةي فةي الغةدة النخام اللوتيني

 -17Bانخفاض مستويات هرمون الشحمون الخصوي الى وجود القيلة الدوالية وذل  الن القيلة الدواليةة تسةبب اعاقةة لفعاليةة انةزيم 

Hydroxysteroid dehydrogenase  المهةةةم فةةةي تسةةةهيل تصةةةنيع هرمةةةون الشةةةحمون الخصةةةوي مةةةن احةةةد مصةةةادره وهةةةو

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 هرمةون الشةةحمون الخصةةوي ذو 23وبةةذل  يحصةل نقةة  فةي مسةةتويات هةذا الهرمةةون ) Androstendioneدروسةتنديون االن

أهمية كبيرة في حفظ نش ة النطفة واستمرارها، لذا فان أي نقصان في مستويات  ينعك  سلبا على هذه العملية، وهذا الذي حدت فعةال 

مرضى قلة النطف على الرغم من ان  لم يظهر أية تغيرات معنويةة فانة  ربمةا يعةود الةى  والي  قد تعزى حالة الالنطفية، أما في حالة

الةذي يعةد  DHTالذي يخيض هرمون الشحمون الخصوي الى  α reductase -5نق  في تركيب الهرمون نفس  أو خلل في انزيم 

بمستقبالت الهرمونات الذكرية تعةادل ضةعف األلفةة الشكل الفعال لهرمون الشحمون الخصوي اذ يمتاز بامتالك  الف  عالية لالرتباط 

فيما يخ  مرضى وهن النطف بينت نتائج الدراسة، عدم وجود أية عالقة معنوية بةين (.6التي يمتلكها هرمون الشحمون الخصوي)

ف فلةم مستويات الهرمون اللوتيني وتركيز النطةف اذ كانةت مسةتويات هةذا الهرمةون ضةمن المةدى الطبيعةي فةي مرضةى وهةن النطة

يظهر لها ت ثير على تركيز النطف أما النسبة المئوية للنطف المتحركة فبينت النتائج وجود عالقةة معنويةة بينهةا وبةين مسةتويات هةذا 

الضةةروري لحركةةة النطةةف مةةن خةةالل التةة ثير علةةى انةةزيم  ATPيعمةةل علةةى زيةةادة مسةةتوى الةةـ  LHالهرمةةون اذ ان زيةةادة هرمةةون 

ATpase (24و بينت النتائج )  عدم وجود أية عالقة بين مستويات الهرمون ودرجة نشاط النطف وهذه النتيجة غير متفقة مع نتةائج

علةى النسةبة المئويةة للنطةف المتحركةة ودرجةة نشةاط النطةف أو ربمةا يعةزى  LHالدراسات االخرى من التة ثير االيجةابي لهرمةون 

نون من اإلجهاد النفسي والعصبي الصمي ومن ثم يخثر علةى كيفيةة السبب في ذل  الى ت ثير الحالة المرضية فكثير من المرضى يعا

عمل الهرمون. اما فيما يخ  مرضى قلة النطف، فقد بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة معنويةة بةين مسةتويات الهرمةون اللةوتيني 

ر علةى عمليةة تنظةيم نشة ة النطفةة أو قةد ( اذ ان زيادة تركيةز الهرمةون اللةوتيني لة  تة ثي25نطف وهذا يتف  مع ما جاء ب  )وتركيز ال

(. أما النسبة المئوية للنطف المتحركة فقةد بينةت نتةائج وجةود عالقةة خطيةة غيةر 26) LHيكون هناك خلل في مستقبالت هرمون الـ 

هنةاك  معنوية مع مستويات هذا الهرمون فةي مرضةى قلةة النطةف وهةذا مةن الممكةن أن يفسةر تة ثر العالقةة بالحالةة المرضةية، أو ان

قلةة فةي عمليةة ت ثيرا طفيف اذ ان الخلل الهرموني الذي سبب قلة النطف مثال قد ينةتج مةن خلةل النخاميةة أو تحةت المهةاد يةخدي الةى 

(. كذل  بينت النتائج وجود عالقة خطية ومعنوية بين مستويات الهرمون وعدد خاليا الدم البيض ربما يعةزى ذلة  27انتا  النطف )

بينةت نتةائج الدراسةة  لدم البيض عبر انتا  كميات كبيرة من االنواع االوكسجينية الفاعلة التي تحفةز انتةا  الهرمةونا خالياالى ت ثير 

وجود عالقة خطية غير معنوية بين مستويات هرمون الحليب وتركيز النطف في كةل مةن مرضةى وهةن النطةف وقلةة النطةف وهةذا 

ال يوجةد خلةل فةي غةدة تحةت المهةاد الن هرمةون الحليةب يعمةل عمةال ت زريةا مةع  ( وذل  ربما يعود الةى انة 28يتف  مع ما جاء ب  )

(. حيث أثبتةت الدراسةات وجةود مسةتقبالت لهرمةون الحليةب علةى خاليةا ليةدك، وهةذا ال 29الهرمون اللوتيني في تنظيم خاليا ليدك )

تركيةةز النطف.أمةا النسةةبة المئويةةة للنطةةف  ( اذ بينةةوا أن ارتفةةاع مسةتوى هرمةةون الحليةةب يرافقة  نقةة  فةةي30يتفة  مةةع مةةا جةاء بةة  )

المتحركة فقد بينت الدراسة وجود عالقة خطية معنوية مع مستويات هرمون الحليب في كل مةن مرضةى وهةن النطةف وقلةة النطةف 

ويعةزى سةبب تة ثير هرمةون الحليةب علةى حركةة النطةف هةو أن هةذا   (32 و 31) وهذا يتف  مع ما جاءت ب  العديةد مةن الدراسةات

تشةاب  مسةتقبالت  Cytokineومسةتقبالت هرمةون الحليةب مةن عائلةة  GHهرمون متعدد الببتيد يشاب  في التركيةب هرمةون النمةو ال

( الذي تقوم بإنتاجة  خاليةا سةرتولي حيةث يلعةب دورا مهمةا فةي Insulin like Growth Factor-1) IGF-Iهرمون النمو وكذل  

حركةة النطفةة مةن خةالل التثبةي  التنافسةي لمسةتقبالت هرمةون الحليةب بواسةطة هةذا  عملية نشاة النطفة ويخثر هرمون الحليةب علةى

(.أما درجة نشاط النطةف فقةد بينةت الدراسةة وجةود عالقةة خطيةة غيةر معنويةة لةدى مرضةى وهةن النطةف وربمةا يكةون 33العامل )

تحركةة بشةكل عةام مخديةا الةى تثبةي  نشةاط السبب في ذل  هو أن هرمون الحليب كان لة  تة ثير اكبةر علةى النسةبة المئويةة للنطةف الم

بعض من النطف. الموجةودة فةي عينةة منةي هةخالء المرضةى لةذا يوجةد ارتبةاط غيةر معنةوي مةن مسةتويات الهرمةون ودرجةة نشةاط 

النطف.أما مرضى قلة النطف فقد بينت النتائج عدم وجود أية عالقة بين مستويات هرمون الحليب واعةداد كريةات الةدم البةيض التةي 

بما ترجع الى أن التغيرات التي تحدثها الخاليا البيض تكون منفصلة تمامةا عةن التغيةرات الممكةن حةدوثها علةى مسةتويات هرمةون ر

الحليب. بينت نتائج الدراسة لدى مرضةى وهةن النطةف عةدم وجةود أيةة عالقةة بةين مسةتويات هرمةون الشةحمون الخصةوي وتركيةز 

الةةى انخفةةاض مسةةتويات هرمةةون الشةةحمون الخصةةوي ربمةةا تعةةزى الةةى تةة ثير الحالةةة  النطةةف ، وهةةذا يعنةةي ان التغيةةرات التةةي أدت

المرضية والسيما المرضى الذين يعانون من اإلجهاد النفسي ومن ثم الت ثير علةى مسةتويات الهرمونةات، أمةا النسةبة المئويةة للنطةف 

وبةين مسةتويات هرمةون الشةحمون الخصةوي وهةذا المتحركة ودرجة نشاط النطف فقد بينةت النتةائج ان هنةاك عالقةة معنويةة بينهمةا 

الدم  خاليايعني عدم ت ثير الحالة المرضية على العالقة بين هرمون الشحمون الخصوي والنسبة المئوية للنطف المتحركة. أما أعداد 

الةدم  خاليةاد البيض فهناك عالقة معنوية بينها وبين مستويات هرمون الشةحمون الخصةوي فةي مرضةى قلةة النطةف وان زيةادة أعةدا

وجماعت   Urata( وكذل  يتف  مع 34البيض في مني المرضى ربما ناتج عن التهابات في القناة التناسلية الذكرية كالتهاه االحليل )

هرت الدراسة في مرضى قلة النطف فقد كانت العالقة خطية معنوية بين مستويات هرمون الشةحمون الخصةوي ظأ. في حين 2001

( التي أشارت الى أن هرمون الشحمون الخصوي لي  لة  تة ثير علةى تركيةز 36يخالف ما جاءت ب  الدراسة ) وتركيز النطف وهذا

النطف وربما تعزى هذه النتيجة الى عوامل أخرى كخلل فةي تركـــةـيب الهرمــةـون نفســـةـ  أو خــــةـلل فةي بعـــةـض اإلنزيـــةـمات 

سبة المئوية للنطف المتحركة فكانت العالقة معنوية بينهةا وبةين مسةتويات الهرمةون وهةذه التـــي تخيـــــض هــــــذا الهرمون. اما الن

النتيجة غير مطابقة للدراسة السابقة.ربما تعزى هةذه النتيجةة الةى ان نقة  هرمةون الشةحمون الخصةوي لة  تة ثير علةى عمليةة نشة ة 

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