تقيم لمسدتهيات الكمية لألسجدا السزادة السشاعية ( )IgA ,IgG ,IgMفي مرهل
السرضى والسرافقة لحاالت العقم لدى

الرسجال.

د.إحدان عيدان عبد الكريم الديسري* /سجامعة البررة – كمية الظب –فرع األحياء السجهرية .
قيس خزير عبد العباس الحدراوي  /سجامعة الكهفة  -كميةالتربية لمبشات -قدم عمه الحياة.
د .سها سجاسم محدن الكعبي  /سجامعة الكهفة  -كميةالتربيةلمبشات -قدم عمه الحياة.

الخالصة
جسعت )) 328عيشة مؽ عيشات الدائل السشؾي مؽ األشخاص الحيؽ يعانؾن مؽ حاالت العقؼ السختمفة (

الالنظفية,Azoospermiaوقمة الشظف  , Oligozoospermiaووىؽ الشظف , Asthenozoospermia

وتذؾه الشظف  )Teratozoospermiaتخاوحت أعسارىؼ بيؽ ( )60-19سشة ,والحيؽ كانؾا يخاجعؾن مخكد
الخرؾبة  /مجيشة الرجر الظبية  /محافغة الشجف األشخف لمسجة  2013/3/25وحتى . 2013/8/11

استعسمت طخيقة االنتذار السشاعي الذعاعي Single Radial Immuno Diffusionفي اليالم في قياس
مدتؾيات أجدام الزج في مرؾل السخضى السرابيؽ بالعقؼ بالسقارنة مع الديظخة.إذ أمكؽ الحرؾل عمى الشتائج
السؾضحة في التالي .أعيخت الجراسة الحالية وجؾد زيادة معشؾية  p ˂0.001في مدتؾى األضجاد ( IgG ,IgM

 ) ,IgAالسقاسة بظخيقة االنتذار السشاعي القظخي ( )RIDفي مرؾل الخجال السرابيؽ بالعقؼ نتيجة اإلصابة
البكتيخية والسرابيؽ بالعقؼ بجون إصابة بكتيخية مقارنة بسجسؾعة الديظخة.كسا أثبتت الجراسة وجؾد فخوق معشؾية
عالية ججا ً في تخكيد IgGعشج عيشات

مخضى العقؼ السرابيؽ بالخسج البكتيخي البالغ تخكيده

() mg/dl6401.3بالسقارنة مع عيشات مخضى العقؼ بجون خسج بكتيخي والبالغ تخكيده)) mg/dl1337.46

ومجسؾعة (الديظخة) البالغ تخكيد  IgGفييا  ,)1144.65( mg/dlلؾحع وجؾد فخوق معشؾية عالية ججا ً

 p ˂0.001بيؽ مجاميع الجراسة مسا يثبت عالقة ارتفاع مدتؾى األجدام السزادة في مرؾل االشخاص
العقيسيؽ مع إصابة بكتيخية بالسقارنة مع السجاميع األخخى .

كسا وجج أن تخاكيد  IgMفي مجاميع الجراسة

بمغت )129.24,155.28,157.77( mg/dlفي عيشات مخضى العقؼ مع الخسج البكتيخي ,وفي السخضى

العقيسيؽ بجون خسج بكتيخي ,ومجسؾعة الديظخة عمى التؾالي  ,تبيؽ عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ مجسؾعتي
السخضى في تخاكيد  IgMP ≥ 0.05ووجؾدىا بيؽ السخضى ومجسؾعة الديظخة  .ولؾحع ارتفاع في تخكيد الـ

 IgAفي مرؾل السخضى العقيسيؽ مع خسج بكتيخي ,بالسقارنة مع السخضى العقيسيؽ بجون خسج بكتيخي ,حيث
بمغت تخاكيد الـ  )345.02,557.16 ( IgAmg/dlعمى التؾالي بالسقارنة مع مجسؾعة الديظخة والبالغ تخكيده الـ

 IgAليا  ,)268.82) mg/dlوتبيؽ مؽ الجراسة الحالية وجؾد فخوق معشؾية عالية ججا p ˂ 0.001في تخاكيد

الـ  IgAبيؽ مجاميع الجراسة السختمفة.
الكمسات االفتتاحية  :عقؼ الخجال  ,أجدام الزجIgA ,IgG ,IgM ,
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Evaluation of total levels of immunoglobulin’s(IgA, IgG, IgM) in the infertile
male sera.

IhsanEdan .AL-Saimary1 ,
Kais KhudhairAbdulabbas ALhadrawi2,
SihamJasim Mohsen AL-Kaabi3.
1. University of Basra / college of Medicine. Department of microbiology.
Basrah , IRAQ

2. college of Health and Medical Technologies. Al-kufa
3. University of Kufa / college of Education for girls ,Dept. of Biology.
Key words : male infertility , immunoglobulins , IgA, IgG, IgM
Summary: A total of 328 seminal fluid samples were collected from infertile patients
with various types of infertility; Azoospermia, oligozoospermia, asthenozoospermia,
teratozoospermia aged between 19 to 60 years, in comparison with control group
(Normospermia) for the period from 25/3/2013 to 17/8/2013. Single Radial Immuno
Diffusion kit was used to determine the level of immunoglobulinsThe following
results had been obtained:-The present study revealed significant elevation of the
antibodies titer (IgG , IgM and IgA)that measured by radial immune diffusion ( RID)
in infertile male sera associated with and without bacterial infections in comparison
with control group (P ˂ 0.001).The concentration of IgG in infertile patients with
bacterial infections reached to (6401.3)mg/dl in comparison with titers of IgG in
infertile patients without bacterial infection and control group were (1337.46and
1144.65) mg/dl respectively, with highly statistically difference (P˂0.001),that
indicated relationship between elevation of antibody titers in sera of infertile patients
infection with bacteria in comparisons with other groups.While the concentration of
IgM in the studied groups were (157.77,155.28 and 129.24) mg/dl in infected
,uninfected infertile patients and control respectively without any statistically
differences between the measured concentration (P≥0.05).The results showed
elevation of IgA concentration in sera of bacterial infected infertile patients in
comparison with uninfected infertile patients and control (557.16,345.02 and 268.82)
mg/dl with highly significant differences between titers of IgA in various studied
groups (P˂0.001).
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السقدمة:

يعخف مرظمح العقؼ)  )infertilityبأنو الفذل في تحقيق الحسل بعج مخور عام مؽ الدواج السدتسخ دون

استعسال مؾانع الحسل ).)Swedloff and Wang ,2004والعقؼ نؾعان ,عقؼ أولي ))Primary Infertility

ويحجث عشج عجم حرؾل الحسل لجى الدوجيؽ مظمقا ,وعقؼ ثانؾي ) (Secondary Infertilityويذيخ إلى
حرؾل الحسل لجى الدوجيؽ لسخة واحجة كحج أدنى ,وبعجىا ال يدتظيع الدوجان تحقيقو مخة أخخى

). (Chiamchanya and suangkawatin , 2008يسكؽ عدل األحياء السجيخية مؽ أغمب عيشات الدائل

السشؾي  .وذلػ ألن العجيج مؽ الخجال يفتقخون إلى األعخاض السراحبة لمخسج البكتيخي في القشؾات التشاسمية .
وفي العجيج مؽ الحاالت فإن وجؾد األحياء السجيخية االنتيازية يسكؽ ن يدبب الخسج في القشاة التشاسمية البؾلية

مثل خسج البخبخ والبخوستات ( )Bukhariet al., 2000

ويختبط وجؾد البكتخيا في الدائل السشؾي في بعض األحيان ,بقمة عجد وحخكة الشظف وزيادة الشظف غيخ الدؾية

(.)Li and Lui, 2005

إن وجؾد الخاليا البمعسية الكبيخة  Macrophagesفي الدائل السشؾي ىؾ دليل عمى وجؾد خسج البخبخ السدمؽ
غيخ السعالج ,ويختبط أيزا بالعقؼ غيخ السعخوف الدبب  unexplained infertilityوذلػ بإنتاج الحخكيات

الخمؾية التي تعيق و عيفة الشظف ).(Matalliotakiset al .,2006

تعج أجدام الزج السختبظة عمى سظح الشظفة ىي األضجاد السيسة سخيخيا  ,فاألضجاد السختبظة بخأس الشظفة
تؤثخ في وعيفتيا ,وتسشع اختخاق الشظفة لمسشظقة الذفافة  zonapellucidaلمبيزة ,وبحلػ تسشع حرؾل عسمية
اإلخراب  ,أما أجدام الزج السختبظة عمى مشظقة الحيل فتعيق حخكة الشظفة و تسشع اختخاقيا لمسخاط العشقي ,و
تحؾل حخكتيا مؽ تقجمية سخيعة إلى حخكة عذؾائية اىت ادزية غيخ مشتغسة

).)Yehet al.,1995

إن مؽ أىؼ أجدام الزج ىؾ جدؼ الزج ) )lgAالحي يكثخ في اإلف اخزات التشاسمية ,وخاصة في حالة وجؾد
أخساج ,و يدبب الحخكة االىت ادزية العذؾائية لمشظف ,و يراحب الزج ) )lgGفي معغؼ األحيان .أما الزج

) )lgMفأىسيتو محجودة في حاالت عجم الخرؾبة ,ويؾجج بسدتؾى عال بسـ ـ ــرل الجم لمشداء العقيس ــات
السرابـ ــات بأمخاض السشاعة الحاتية (الركخ.)2009 ,

يتؼ زيادة إنتاج أجدام الزج لمشظف في مرل الجم لجى السخضى السرابيؽ بالعقؼ السشاعي و نتيجة اإلصابة

بااللتيابات البكتيخية ,حيث يشتج جدؼ الزج  )IgM antibodies (Mفي أول األمخ ,ولكؽ ال يسكؽ إفخازىا إلى
داخل القشؾات التشاسمية ,والدبب ألن حجسيا كبيخ ججا ,وال يدسح ليا بالسخور مؽ الحاجد الظالئي epithelial
 ,barrierوبالتالي فإن جدؼ الزج  )IgG antibodies( Gسؾف يغيخ ويجخل إلى القشؾات التشاسمية  ,حيث
يربح ىحا الشؾع مؽ أضجاد الشظف في تساس مع الشظف ويختبط معيـ ـ ــا(الركخ. )2009 ,

و يسكؽ تحجيج األضجاد مؽ نؾع جدؼ الزج  )IgA( Aفي الشظف السقحوفة في حاالت الخسج ,وأن اضجاد

الشظف السفخزة مؽ نؾع  IgAتشتج مؾضعيا في القشاة التشاسمية ولكؽ ليذ في مرل الجم ,وىحا يختبط مع نقران
في إمكانية الشظف عمى اإلخراب (. )Chomhaire, 1999
ولسا يذكمو العقؼ مؽ تأثيخات نفدية لجى بعض األسخ التي تعاني مشو ,ولمؾقؾف عمى بعض أسبابو ,والتي مؽ

السسكؽ وضع الحمؾل ليا مدتقبال .لحا فقج أجخي ىحا البحث لغخض تقيؼ مدتؾيات أجدام الزج ( IgA ,IgG

 ),IgMالكمي في مرؾل السخضى والسخافقة لحاالت العقؼ لجى الخجال في محافغة الشجف االشخف .
طرائق العسل :
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سجسع الدائل السشهي Seminal Fluid Collection:

جسعت عيشات الدائل السشؾي في وعاء  Containerنغيف وجاف ومعقؼ سعتو (  ) 40مل كتب اسؼ

السخيض عمى الؾعاء ,جسع السشي بظخيقة االستسشاء باليج  Masturbationبعج مجة امتشاع عؽ االترال
الجشدي ال تقل عؽ ثالثة أيام ,وال تديج عؽ خسدة أيام,ويجب أن ال يفتح الؾعاء أكثخ مؽ مخة لزسان عجم تمؾث
العيشة ,ثؼ تؾضع العيشات قبل فحريا في الحاضشـة بجرجة  37م لمدساح ليا باإلماعة الظبيعية Normal

 . Liquefactionوفحرت عيانيا ومجيخيا بعج تثبيت زمؽ اإلماعة WHO , ( . Liguefication time

. ) 1999
سجسع عيشات الد

Collection of blood samples :

تؼ سحب 5مل مؽ الجم الؾريجي لكل مؽ السخضى واألصحاء(الديظخة) باستخجام محقشة نبيحة ,و ضع

الجم في أنبؾبة اختبار خالية مؽ أي مادة مانعة لمتخثخ ,وتخكيا لسجة ( )15دقيقة ,ثؼ استعسال جياز الظخد

السخكدي بدخعة ( 3000دورة /دقيقة) لفرل مرل الجم ووزع عمى أكثخ مؽ أنبؾبة إبشجورف قياس 1.5مل
 Eppendorf tubeوحفغو بجرجة 20 -م لحيؽ استخجاميا الختبارات التحخي عؽ أجدام الزج .
زرع العيشات :
زرعت العيشات جسيعا عمى األوساط الدرعية التالية :أكار الجم blood agarوأكار الساكؾنكي MacConky

 agarوأكار السغحي  ,Nutrient agarوأكار الجؾكميت) chocolate agar

و مع مخاعاة عجم تأخيخ زرع جسيع العيشات ألكثخ مؽ ثالث ساعات بعج جسعيا مباشخة عمى األوساط الدرعية
السحكؾرة ,وذلػ باستعسال الشاقل السعقؼ  Loopالحي يتؼ بؾساطتو الدرع عمى األوساط .حزشت األطباق جسيعا
بالحاضشة بجرجة ح اخرة ()37م˚ وبغخوف ىؾائية والىؾائية وبحدب مجة الحزؽ الخاصة بكل وسط WHO ,
))2010
تذخيص حاالت العقم :
وقج تؼ اعتساد السعاييخ التالية في تذخيص حاالت العقؼ
*فحص الدائل السشهيSeminal Fluid Analysis :
 -Aالفحص العياني Macroscopic Examination:



حجم السشي volume Semen :
المهن Color :



فترة اإلماعة periodLiquefication :



المزوسجة Viscosity :



الرقم الهيدروسجيشي pH:

-Bالفحص السجهري :



Microscopic Examination

تركيز الشظف sperm concentration:

الشدبة السئهية لمشظف الستحركة Sperm Motility Percent:
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درسجة نذاط الشظف Grade of sperm activity :



معامل حركة الشظف Sperm motility Index



الشدبة السئهية لمشظف غير الدهية Abnormal sperm morpholo percent :



تركيز خاليا الد البيض والخاليا البمعسيةLeukocytes and phagocytes concentration

* الفحهصات السشاعية Immunological Test:


قياس أسجدا الزد ( )IgA ,IgG ,IgMالكمي في مرهل السرضى .

استعسمت طخيقة االنتذار السشاعي الذعاعي Single Radial Immuno Diffusionفي اليالم استخجمت

العجة السجيدة مؽ شخكة ( )LTA, Italyوفق تعميسات الذخكة السجيدة وحدب مبجأ)( Mancini et al.,1965

الحي وصف العالقة الخظية بيؽ تخكيد السدتزج ونرف قظخ حمقة التخسيب السشاعي ,التي تتكؾن في

األكاروز الحاوي عمى األضجاد الشؾعية لحلػ السدتزج وتتمخص الظخيقة بسا يمي :

 .1وضع 5مايكخوليتخ مؽ مرل السخضى واألصحاء في الحفخ السؾجؾدة في طبق يحتؾي عمى األكاروز
الحاوي عمى جدؼ الزج .السدتزجات تختبط مع أضجادىا الشؾعية السخاد معخفة تخاكيدىا  .ويتؼ تغظية
الظبق بالغظاء السجيد مؽ الذخكة .

 .2تخك الظبق بجرجة ح اخرة الغخفة لسجة  96ساعة عشج تقجيخ مدتؾى الرشف  IgMولسجة 72ساعة لتقجيخ
مدتؾى الرشف,IgG, IgAيشتذخ السرل برؾره شعاعية خالل األكاروز ,ويكؾن السدتزج حمقة
تخسيب مع الزج الشؾعي لو.

 .3تؼ قخاءة قظخ حمقة التخسيب السشاعيح الستكؾن بؾاسظة  , optical readerوبعج ذلػ حدب تخكيد
أجدام الزج بالخجؾع إلى الججول القياسي السخفق مع العجة التذخرية.

الشتائج :
عالقة نهع العقم بالفئة العسرية:
تزسشت الجراسة جسع وفحص )) 328عيشة مؽ عيشات الدائل السشؾي مؽ األشخاص الحيؽ يعانؾن مؽ العقؼ

لمفتخة مؽ  2013/3/25ولغاية  , 2013/8/11الحيؽ تخاوحت أعسارىؼ بيؽ( )60 -19سشة ,وجخى تقديؼ
السخضى باالعتساد عمى الفئات العسخية ,إذ بيحنت نتائج الجراسة الحالية والسؾضحة في الججول ( )1أدناه أن

أعمى ندبة عشج السخضى يقع ضسؽ الفئة العسخية

( ,(29-19إذ بمغ عجدىؼ ()143مخيزا وبشدبة مئؾية

( )%44تمييا الفئة العسخية ) (39-30بعجد ( (109مخيزا وبشدبة مئؾية (  ) %33أما الفئة العسخية الثالثة
التي تسثمت بالفئة العسخية ( أكبخ مؽ  ,)40فقج كان عجد السخضى ( (76مخيزا ,وبشدبة مئؾية ()%23
.ومؽ خالل التحميل اإلحرائي لمشتائج تبيؽ أن ىشاك فخوقا معشؾية وبسدتؾى احتسالية p˂ 0.05بيؽ أنؾاع العقؼ
السختمفة ,فزال عؽ الفخوق السعشؾية بيؽ الفئات العسخية .

سجدول ( : )1حاالت العقم حدب الفئات العسرية .
قمةالشظف

تذهه

وهشالشظف
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الالنظفية

العسرية

Oligozoosp

ermia

Asthenozoosper

الفئة

Teratozoosp

rmia

29 – 19

*48

45

29

21

)%44(143

39 – 30

40

33

22

14

)%33(109

أكبر من

29

19

22

6

)%23(76

السجسهع

117

97

73

41

)%100(328

40

mia

الشظف

 Azoospeالسجسهع

emia

* :وجؾد فخق معشؾي بسدتؾىp˂ 0.05
:2-4تحميل الدائل السشهي
 :1-2-4الفحص السظهري لمدائل السشهي

Morphological appearance

أعيخت نتائج الفحص السغيخي لعيشات الدائل السشؾي تبايؽ في لؾن وحجؼ ولدوجة وقيؼ الخقؼ
اليايجروجيشيpHلمعيشات ,إذ تخاوحت األحجام ما بيؽ أقل مؽ2مل وأكثخمؽ5مل ,وكان عجد السخضى الحيؽ

يعانؾن مؽ تغايخفي الحجؼ))102شخرا بيشسا كان بقية السخضى طبيعييؽ .وعجدىؼ) )226أما لدوجةالعيشات فقج

بيشت الشتائج السؾضحة بالذكل ( )1تبايؽ في لدوجة الدائل السشؾي بيؽ لدج وشبو لدج وطبيعي ,وكانت المدوجة
الظبيعية ,فقج شكمت العجد األكبخ بيؽ عيشات السخضى ,إذ بمغ عجدىؼ) )187مؽ مجسؾع العيشات البالغ),)328
وتبايشت ألؾان العيشات بيؽ أبيض شفاف ,أصفخ ,بشي محسخ ,ورمادي بخاق ( طبيعي) ,أما نتائج قياس الخقؼ
اليايجروجيشيpHفقجكانت جسيع العيشات قاعجيةالؾسط.

شكل ( : )1يؾضح السعاييخ السغيخية لعيشات الدائل السشؾي لمسخضى الجاخميؽ في الجراسة والبالغ عجدىؼ
( )328مخيزا
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*أقل من  2مل ,أكبر من  5مل
**أبيض شفاف ,أصفر  ,بشي محسر
:2-2-4الفحص السجهري لمدائل السشهي Microscopical examination
أعيخت نتائج الفحص السجيخي لعيشات الدائل السشؾي ,السبيشة في الذكل ( )2أن أعمى ندبة عقؼ كانت عشج
األشخاص ,الحيؽ يعانؾن مؽ حالة قمة الشظف ,إذ بمغ  ,)%36( 117بيشسا كانت أقل ندبة عقؼ عشج

األشخاص الحيؽ يعانؾن مؽ حالة الالنظفية Azoospermiaوبعجد  ,)%12( 41ويغيخ التحميل اإلحرائي

وجؾد فخق معشؾي بيؽ أنؾاع العقؼ السختمفة . p˂0.05

شكل (: )2ندبة أعداد السرضى حدب أنهاع العقم السدروسة
وسجهد فرق معشهي p˂0.05
الفحهصات السشاعية :
يعج إجخاء فحص أجدام الزج لسجسؾعة السخضى السرابيؽ بالعقؼ نتيجة الغرابة البكتيخية والسرابيؽ بالعقؼ
بجون إصابة بكتيخية ,ومجسؾعة (الديظخة ).تؼ الحرؾل عمى الشتائج التالية .
:1تركيز الجدم السزاد السشاعي IgMالكمي.
بمغ تخكيد  IgMفي مجاميع الجراسة بمغت  )129.24,155.28,157.77( mg/dlفي عيشات

السخضى العقيسيؽ مع الخسج البكتيخي  ,وفي السخضى العقيسيؽ بجون خسج بكتيخي  ,ومجسؾعة األصحاء

(الديظخة) عمى التؾالي كسا تبيؽ عجم وجؾد فخوق معشؾية إحرائية بيؽ مجسؾعتي السخضى في تخاكيد

 IgMP≥0.05ووجؾدىا بيؽ السخضى ومجسؾعة األصحاء (الديظخة)  P˂0.05كجاللة عمى األىسية السعشؾية
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الرتفاع تخاكيد الـ  IgMفي مرؾل السخضى العقيسيؽ شكل ( ,)3وبقاؤىا في مدتؾياتيا الظبيعية في مجسؾعة
األصحاء .

شكل ( : )3يهضح عالقة بين معدالت تراكيزأسجدا الزد السشاعية ( )IgMلدى مجاميع الدراسة.

شكل ( )3يهضح حمقة الترسيب لمجدم السزاد السشاعي  IgMفي مرهل السرضى السرابين بالعقم نتيجة

الخسج .
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 :2تركيز الجدم السزاد السشاعي  IgGالكمي .
لؾحع معجل تخكيد ( IgG6401.3) mg/dlفي مرؾل مخضى العقؼ السرابيؽ بالخسج البكتيخي شكل ( )4في

حيؽ كان ) 1337.46) mg/dlعيشات مخضى العقؼ بجون خسج بكتيخي ,أما مجسؾعة األصحاء (الديظخة) فقج

بمغ معجل تخاكيد  , )1144.65( IgG mg/dlومؽ الؾاضح وجؾد فخوق معشؾية عالية ججا بيؽ مجاميع

الجراسة ,مسا يثبت ارتفاع مدتؾى األجدام السزادة في مرؾل األشخاص العقيسيؽ مع إصابة بكتيخية بالسقارنة

مع السجاميع األخخى (.)P˂0.001
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شكل( :)4يهضح العالقة بين معدالت تراكي ازالجدم السزاد السشاعي ( )IgGلدى مجاميع الدراسة .

شكل ( )4يهضح حمقة الترسيب لمجدم السزاد السشاعي  IgGفي مرهل السرضى السرابين بالعقم نتيجة
الخسج
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:3تراكيز الجدم السزاد السشاعي  IgAالكمي.
وجج ارتفاع ممحؾظ في معجالت تخاكيد الـ  IgAفي مرؾل السخضى العقيسيؽ مع الخسج البكتيخي شكل (,)5

بالسقارنة مع السخضى العقيسيؽ بجون خسج بكتيخي إذ بمغ ُمعجلي تخاكيد الـ 345.02,557.16 (IgAmg/dl
)عمى التؾالي بالسقارنة مع مجسؾعة الديظخة والبالغ ) )mg/dl 268.82وبعج إجخاء التحميل اإلحرائي تبيؽ

وجؾد فخوق معشؾية عالية ججا في تخاكيد الـ  IgAبيؽ مجاميع الجراسة السختمفة  , P˂0.001مسا يؤكج عمى
أىسية دراسة تخاكيد الـ  IgAوأثخه الكبيخ في عالقتو مع حجوث العقؼ .

شكل ( :)5يهضح مقارنة بين معدالت تراكي ازالجدم السزاد السشاعي ( )IgAلدى مجاميع الدراسة .
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شكل ( )5يهضح حمقة الترسيب لمجدم السزاد السشاعي  IgAفي مرهل السرضى السرابين بالعقم نتيجة
الخسج.

السشاقذة :

أعيخت نتائج الجراسة الحالية السؾضحة في الججول ( )1فخوقا معشؾية بسدتؾى احتسالية  p≥0.05بيؽ أنؾاع
العقؼ السختمفة ,فزال عؽ الفخوق السعشؾية بيؽ الفئات العسخية  .وزيادة ممحؾعة في مخضى العقؼ ضسؽ الفئة

العسخية ( ,)29-19والبالغ عجدىؼ ( (143مؽ السجسؾع الكمي ( (328مخيزا ,ويسكؽ أن يعدى سبب ارتفاع
العقؼ عشج ىحه الفئة العسخية إلى القيمة الجوالية ( (varicoceleبشؾعييا الدخيخي وغيخ الدخيخي  .حيث بمغت

ندبة السخضى السرابيؽ بالقيمة الجوالية) (%41-21عشج السخضى السرابيؽ بالعقؼ األولي و ) )%81-75عشج
السخضى السرابيؽ بالعقؼ الثانؾي وبشفذ الغخوف ). )Ricardo and Sandro,2012

وقج أشار ( )Hamada,2011إلى أن ارتفاع ندبة اإلصابة عشج ىحه الفئة العسخية مسكؽ أن يعدى إلى اإلصابة
بخسج القشاة التشاسمية ( ) infection genital tractوالسذاكل السشاعية )) immunological problemاو
االضظخابات اإلف اخزية ).(endocrine distrbuancesأما بالشدبة لمعقؼ عشج الفئة العسخية (أكبخ مؽ  ,)40فقج
ُعديت إلى قمة السخاجعيؽ إلى مخاكد الخرؾبة ,وقمة الشذاط الجشدي ,أو اإلصابة ببعض األمخاض السدمشة ,التي
تسشعيؼ مؽ تعاطي العالج).)Pertroianuet al ., 2009
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كساكذفت الجراسة الحالية تبايؽ في معالؼ الدائل السشؾي لمسخضى السرابيؽ بالعقؼ ,الحيؽ راجعؾا مخكد

العقؼ  ,تغايخحجؼ الدائل السشؾي ما بيؽ أقل مؽ  2مل وأكبخ مؽ  , 5وىحا يتفق مع ما أشار إليو ), 1993

 )Siegelالحي أرجأ قمة حجؼ الدائل السشؾي إلى الحاالت الذاذة لمغجد الجشدية السداعجة ,مؽ حيث التكؾيؽ

واإلف اخزبدبب الخسج البكتيخي ليحه الغجد  ,كسا يتفق ذلػ مع() Tashet al., 2000الحي أوضح بأن قمة حجؼ
الدائل السشؾي يسكؽ أن يكؾن مؤش اخ لمقحف الخجعي  Retrograde ejaculateأو اندجادا في القشاة القاذفة او
غيابا خمقيا لغجة البخوستات والحؾيرالت السشؾية ,وأيزا نتائجشا تؾافق ما وججه ( )Tureket al .,2000في

وجؾد عالقة بيؽ حجؼ الدائل السشؾي وحسؾضة السيبل في الجراسة األخيخة  ,إن الكسية القميمة لمدائل السشؾي قج

ال تكفي لسعادلة حسؾضة إف اخزات السيبل ,وىحه الحسؾضة تؤدي إلى انخفاض حخكة الشظف .أما زيادة حجؼ

الدائل السشؾي أكبخ مؽ الحجؼ الظبيعي يعؾد إلى وجؾد القيمة الجوالية ,varicoceleأو بعج فتخة انقظاع جشدي

معيشة ,حيث لؾحع أن حجؼ الدائل السشؾي يدداد بسعجل  0.4مل لميؾم الؾاحج ولغاية أسبؾع مؽ االنقظاع
الجشدي ( الدمظاني . ) 1997 ,
تغايخ في لدوجة الدائل السشؾي لمسخضى السرابيؽ بالعقؼ ,والبالغ عجدىؼ
ا
كسا بيشت نتائج الجراسة الحالية

( (141مؽ السجسؾع الكمي لمعيشات ,ويعدى ىحا التغايخ
البخوستات ,إذ تؤدي ىحه االضظخابات

في

لدوجة الدائل السشؾي إلى اضظخابات غجة

إلى خمل في إفخاز األنديؼ الحال لأللياف البخوتيشية

 .)philippandcarruthers,1981).) protolyticfibrolycin enzymeومؽ األسباب األخخى

(

الرتفاع

المدوجة ىؾ خسج الغجد التشاسمية السداعجة (  )accessory gland infectionكسا أن المدوجة العالية تؤدي

إلى تجاخل مع حخكة الشظف وبالتالي إلى أضعاف قابميتيا عمى اإلخراب ))comhaireet al.,1999

تؾافقت نتائج الجراسة الحالية مع ما تؾصل إليو ) )Flint,2012التي أعيخت نتائج دراستو ارتفاعا في المدوجة
لمدائل السشؾي في حالة اإلصابة بالخسج البكتيخي .

أما اختالف ألؾان الدائل السشؾي الحي لؾحع في الجراسة الحالية ,فيسكؽ أن يعؾد إلى أسباب عجيجة ,مشيا

تؾاجج كخيات الجم الحسخاء في الدائل السشؾي الحي يعظي المؾن البشي ,أو الؾردي السحسخ ,وتعخف ىحه الحالة
( , ))Ekhaise and Richard,2008)hemospermiaوقج يعدى اصفخار السشي إلى تشاول بعض األغحية,
الحاوية عمى السؾاد الكارويتشية كالجدر أو اإلصابة بالخسج البكتيخي ,وتعاطي بعض الفيتاميشات ,أو قج تعؾد

إلى اإلصابة ببعض األمخاض مشيا اليخقان .)Tanagho,2000( Jundice
وبيشت نتائج الجراسة أن قيسة الخقؼ الييجروجيشي لمعيشات كانت ضسؽ السجى الظبيعي ( , )8-7وىحا يتفق مع
بحؾث مشغسة الرحة العالسية ( )WHO,2010التي أشارت إلى أن الحجود الظبيعية لمخقؼ الييجروجيشي (8.0-

 ,)7.2كسا تتفق نتائجشا مع ما أشار إليو ) )Chomhaireet al., 1989إلى أن زيادة الخقؼ الييجروجيشي أكثخ

مؽ ( )8يعؾد إلى وجؾد الخسج مع نقران السخكبات الحامزية ,السفخزة بؾساطة غجة البخوستات مثل حامض
الدتخيػ . citric acid
أثبتت نتائج الجراسة الحالية وجؾد فخوق معشؾية بيؽ أنؾاع العقؼ السختمفة بسدتؾى معشؾية  . p< 0.05صشفت

حاالت العقؼ عشج الخجال اعتسادا عمى السعالؼ الخئيدة لمشظف ,وىي التخكيـ ـ ــد  concentrationو الحخكة
 motilityوالذكل  morphologyودرجة الفعالية

. Grade Activityأشار ) )Wongeet al.,2000أن

عجد وحخكة وشكل ودرجة الفعالية ىي السعالؼ الخئيدة لمدائل السشؾي ,التي تدتخجم لتقييؼ خرؾبة الخجل .وقج
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بيشت الشتائج ارتفاع ندبة اإلصابة بقمة الشظف ,حيث شكمت ( )117إصابة مؽ السجسؾع الكمي لمعيشات البالغ
( ,)328ويعدى ىحا االرتفاع في ندبة قمة الشظف إلى الخمل الحاصل في بعض السدتؾيات اليخمؾنية ,الحي قج

يدبب خمال في الغجة الشخامية ,أو تحت السياد وضعف في عسمية إنتاج الشظف (بخنؾطي .) 2001,ومؽ

األسباب التي تؤدي إلى قمة الشظف التجخيؽ ,الكحؾل وانعجام التؾازن الغحائي ,والتعخض لمسمؾثات بالسعادن
الثقيمة  ,) 2005)Abdulla ,وىحا ما أكجه الباحث ) )Ugwujaet al. ,2008أشاروا إلى أن أعمى ندبة عقؼ
لمسخضى كانت متسثمة باألشخاص السرابيؽ بؾىؽ الشظف.

أما وىؽ الشظف يعج مؽ حاالت العقؼ ,التي تريب الخجال في مختمف الفئات العسخية ويشتج عؽ إصابة السخيض
بأمخاض بخبخية ,أي خمل في البخبخ

 , epididymalpathalالحي يعج مؽ االسباب الخئيدة السؤدية إلى

اإلصابة بؾىؽ الشظف(. (Correa – Perre , 2004
تتفق نتائجشا مع ما تؾصل إليو )et al.,2003)Curiإلى أن أكثخ مؽ  % 20مؽ الخجال العقيسيؽ

يعانؾن مؽ وىؽ الشظف ,وقج تعدى اإلصابة بؾىؽ الشظف إلى عؾامل أخخى مشيا انخفاض في مدتؾيات ىخمؾن
التدتؾستيخون( , )Testosterone hormoneفي حيؽ لؾحع ارتفاع في

مدتؾيات ىخمؾن الحميب

( ) prolactin hormoneلسخضى العقؼ السرابيؽ بؾىؽ الشظف (.الكعبي  . ) 2009 ,أوضحت الشتائج أن
ندبة التذؾه بذكل الشظف أو ما يعخف ( )Teratospermiaشكمت ندبة  , %22إذ غؽ الشدبة السئؾية لمشظف
الظبيعية أقل مؽ  , %30وبالتالي حجوث فذل في عسمية تخريب البؾيزة

( Abbiramy and Shanthi

 ) ;2010ألن الشظفة غيخ الدؾية قج ال تسمػ القجرة عمى نقل السدتؾى الجيشي داخل سايتؾبالزم البؾيزة
وإحجاث الحسل (.)Adil , 2009
إن مؽ األسباب السؤدية إلى تذؾه الشظف ىؾ مادة التبغ السؾجؾدة في الدجائخ تؤدي إلى قتل

الشظف ).) Agarwalet al ., 2005

أعيخت الشتائج الحالية إلى أن ندبة اإلصابة بالالنظفية ىي  , %12وىحا يتفق مع ما تؾصل إليوAL-
) ,)Alousi,2004الحي أشار إلى أن ندبة االصابة بالالنظفية في العخاق تذكل حؾالي ) )% 26-8مؽ

مخضى العقؼ  ,وكحلػ اتفقت نتائج الجراسة الحالية مع دراسة الباحث ()Naruiet al., 2008الحي تؾصل غمى

أن ندبة اإلصابة بانعجام الشظف ما بيؽ ( ,)% 15-10وتعدى ىحه الشدبة مؽ اإلصابة بالالنظفية إلى وجؾد

خمل وعيفي في عسمية القحف أو إعاقة وصؾل الحيؾانات السشؾية إلى السجخى البؾلي واالندجاد الحاصل في
القشؾات الشاقمة  ductobstructionواالضظخابات التي تحرل في الغجة الشخامية ,وتحت السياد وسخطان
الخرية  Testis Cancerوالخمل الكخمؾسؾمي ( ) AL- Dugairy , 2008
أعيخت الجراسة الحالية عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ مجسؾعتي السخضى معجل تخكيدIgMالكمي , P≥0.05

بيشسا وججت فخوق معشؾية في معجل تخكيد IgMالكمي في مرؾل السخضى العقيسيؽ ,وبقاؤىا في مدتؾاىا
الظبيعي في مجسؾعة الديظخة في حيؽ وجج ارتفاع في مدتؾى الكمؾبيؾليؽ السشاعي  IgGالكمي في مرؾل
األشخاص العقيسيؽ مع إصابة بكتيخية ,بالسقارنة مع السجاميع األخخى  P<0.001وكان الفخق السعشؾي بيؽ
السخضى ومجسؾعة الديظخة  P<0.05في حيؽ بيشت الجراسة  .كسا أعيخت نتائج الجراسة الحالية زيادة ممحؾعة

في معجل تخاكيد الـ  IgAالكمي ,ووجؾد فخوق معشؾية عالية بيؽ مجاميع الجراسة السختمفة  P>0.05ويعدى
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الدبب في ارتفاع مدتؾى أجدام الزج السشاعية ) )IgA,IgMG,IgMعشج اإلصابة بالخسج

إلى التخكيب

الجديئي ,ألضجاد الشظف  ,حيث يشتج  IgMفي بجاية اإلصابة في اليؾم الخامذ مؽ اإلصابة ,ويبجأ بالتدايج مؽ
اليؾم ( )15 – 8وال يفخز ىحا الشؾع إلى داخل القشاة الجشدية بدبب كبخ حجسو  .وبعج ذلػ بفتخة قريخة مؽ

اليؾم ( )20-15تغيخ زيادة في إنتاج أضجاد الشظف مؽ نؾع  IgGحيث إن ىحا الشؾع مؽ األضجاد لو قابمية
العبؾر مؽ مرل الجم إلى القشاة الجشدية ,وذلػ لرغخ حجسو ,ويربح بتساس كبيخ مع الخمية الشظفية ويمترق

بيا ( , ) Nikolaevaet al.,1993;Helen,2006ومؽ الشاحية الدخيخية فإن األضجاد السختبظة بالشظف ىي
األىؼ ,وذلػ ألن الدائل السشؾي ال يدتظيع اختخاق الغذاء السخاطيح لعشق الخحؼ  ,cervical mucousبيشسا
تدتظيع الشظف السؾجؾدة فيو اختخاق الغذاء السخاطي لمخحؼ ( .)Gilbert and Hass, 1996بيشسا يتؾاجج

الـ  IgAفي الجم بشدبة  % 30ويشتج مؾضعيا في السدالػ البؾلية في حالة اإلصابة بخسج القشاة التشاسمية ,إذ
يعسل عمى مشع التراق البكتيخيا بالخاليا الغيارية لمسدالػ البؾلية ,ويسشعيا مؽ اختخاق األندجة  ,ويتدامؽ
تؾاججه وارتفاعو في مرل الجم مع تؾاجج وارتفاع الزج .)Helen,2006(IgG
وجاءت نتائج ىحه الجراسة الحالية متظابقة مع نتائج دراسة أجخيت في محافغة بغجاد مؽ قبل الباحث Khalf
سشة ( , )2010إذ وججت ارتفاعا في تخكيدالكمؾبيؾليشات السشاعية الثالث في السخضى السرابيؽ بالعقؼ ,نتيجة
الخسج البكتيخي ,واتفقت ىحه الشتائج مع نتائج الباحث الركخ سشة ( (2009في محافغة الشجف ,الحي وجج
ارتفاعا معشؾيا في تخكيد األضجاد ) )IgA,IgG,IgMفي السخضى السرابيؽ بالعقؼ نتيجة اإلصابة بالخسج
البكتيخي .
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وابيزاض السشي باستخجام السدتشبتات الدراعية واليخمؾنات السحخضة لمقشج .أطخوحة دكتؾراه  ,كمية
العمؾم  ,جامعة بغجاد.
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دار الذؤون الثقافية العامة ,بغجاد.

الخرؾبة .رسالةماجدتيخ .كميةالتخبية,جامعةكخبالء.
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