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المكونػػات الكيمياةيػػة لمسػػاةؿ المنػػو  ودور ػػا  ػػ    ػػوبة  تقيػػيـ دور الدراسػػة  ػػ الهػػدؼ مػػف  ػػذ   إف 
 ،وأنػػزيـ السوسػػساتيز اليام ػػ ز  ػػ  الن ػػؼ أنػػزيـ الكريػػاتيف كػػاين الرجػػؿ. لقػػد تػػـ  ػػ   ػػذ  الدراسػػة تقيػػيـ دور

الكمورايػػػػد وايػػػػوف  ،)الكالسػػػػيـو ايونػػػػات ،يػػػػامي اليوريػػػػؾ ،األلبػػػػوميف ،البػػػػروتيف الكمػػػػ السوسػػػػساتيز القا ػػػػد ، 
دراسػة  قمػة الن ػؼ و  نػد المر ػق يميمػ    ػ  البززمػا المنويػة والسركتػوز الكرياتينيف ،السوسسات غير الع وية
( مت ػػو يف  بيعػػيف  ػػ  60( مػػنهـ يميمػػ  الن ػػؼ و)86( شػػ ) )6:) ليتهػػا  نػػد عا زيتهػػا بعػػدد الن ػػؼ و 
ا تمػػادا  مػػق العػػدد )يميمػػ   ويػػد تػػـ تقسػػيـ يميمػػ  الن ػػؼ إلػػق اػػزث مجػػامي  اانويػػة  ػػدد الن ػػؼ وال  ػػوبة.
  الاانية والياد(. ،الن ؼ مف الدرجة األولق

 او يت النتاةج ما يات : 
  يميمػػ  الن ػػؼمعنػو   ػػ  مسػػتو   ػػذا األنػػزيـ بػيف مجمو ػػة الرجػػاؿ  عارتسػػا نػػاؾ  -كريػػاتيف كػػاينز:انػزيـ 

      عالية األنزيـ بان ساي  عالية الييامف. ولويظ ارتسا ا ،بمجمو ة األش ا) ال بيعييفمقارنة 

   انػػػزيـ السوسػػػساتيز القا ػػػد  : اليظنػػػا وجػػػود ان سػػػاي معنػػػو   ػػػ   عاليػػػة األنػػػزيـ  نػػػد األشػػػ ا) يميمػػػ
ش ا) ال بيعيػيف ولػـ يوجػد  ػرؽ مميػوظ  ػ   عاليػة األنػزيـ  نػد المجػامي  الاانويػة وال الييامف مقارنة باأل

 توجد لألنزيـ  زية بسعالية الييامف.

 : معنػػو   ػػ  مسػػتو  السركتػػوز  ػػ  البززمػػا المنويػػة بػػيف مجمو ػػة يميمػػ  الن ػػؼ  رتسػػاعيوجػػد ا -السركتػػوز
عنػػو   ػػ  تركيػػز السركتػػوز بان سػػاي السعاليػػة. وال ووجػػد ارتسػػاع م  نػػد مقارنتهػػا بمجمو ػػة الرجػػاؿ ال بيعػػيف

 ،يػػػامي اليوريػػػؾ، الكالسػػػيـو ،األلبػػػوميف ،البػػػروتيف ، ػػػ  أنػػػزيـ السوسػػػساتيز اليام ػػػ  يوجػػػد  ػػػرؽ معنػػػو 
 .غير الع وية والكرياتين السوسسات  ،الكموريد
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  المقدمة
إف مشكمة  دـ ال  وبة    مف المشاكؿ القديمة الت  تواجه 

 ويعرؼ  دـ ال  وبة بأنه  دـ يدرة ،اإلنساف وتهدد استمرار نسمه
 

 

 
* Corresponding author at: Anbar University - College of Science, 

Iraq; 

  

% 59يعان  يػوال    مق إنجاب  سؿ بعد مدة سنة مف زواجهما. الزوجيف
مػػػف األزواج  ػػػ  العػػػالـ مػػػف  ػػػدـ ال  ػػػوبة ويقسػػػـ نسػػػبة إلػػػق سػػػببه إلػػػق 

( والاػان   و ػدـ Male infertilityذكر)يسػميف االوؿ  و ػدـ   ػوبة الػ
ويعػػرؼ  ػػدـ   ػػوبة الػػذكر  ، (Female infertility  ػػوبة األناػػق )

ويتيمؿ الذكر  ، مق انه  دـ يدرة ييمف الرجؿ  مق إ  اب بي ة المرأة
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% سػػػببها الرجػػػؿ 70% مػػػف يػػػاالت  ػػػدـ ال  ػػػوبة )90 أسػػػباب يػػػوال 
 (.  1% سببها الزوجاف( )60و

ـ الهاةؿ    البيػوث واالسػتنتاجات  انػه يتػق  مق الرغـ مف التقد
 اإلنػػاث، ا تػػرة يريبػػة كانػػت معظػػـ أسػػباب  ػػدـ ال  ػػوبة تتيمػػؿ مسػػ وليته

ومنػػذ يػػوال  اػػزث  قػػود م ػػت أد  الت ػػور  ػػ   هػػـ  عاليػػة و ػػدـ  عاليػػة 
الييمف إلق زيادة مساجةة    مسا يمنا  ف  دـ   وبة الػذكر، إف أسػباب 

 رمونيػػػة  ،(physical) تكػػػوف جسػػػدية  ػػػدـ   ػػػوبة الػػػذكر  ػػػ  إمػػػا إف
(Hormonal) أو جينية ((Genetic ،  وسواء كانػت األسػباب جسػدية أو

 ػػاف جميػػ  المعمومػػات المواقػػة والمتعمقػػة بعػػدـ   ػػوبة   رمونيػػة أو جينيػػة
الػذكر موجػودة  ػ  السػاةؿ المنػو  ييػث تػ د   ػذ  األسػباب إلػق  مػؿ  ػ  

الت  ػػػدـ ال  ػػػوبة  ػػػ  % مػػػف يػػػا80إف يػػػوال ،إنتػػػاج ووظيسػػػة اليػػػيمف
ييػث إف  ػدـ ال  ػوبة ينػتج  ػف  ،بسػبب  مػؿ  ػ  إنتػاج ووظيسػة اليػيمف

مميوف يػيمف  ػ  الممػ   60) ايؿ مف  Oligospermiaيمة  دد الييامف 
الوايػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػاةؿ المنػػػػػػػػػػػػػو ( او ػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػعؼ يركػػػػػػػػػػػػػة  رلتػػػػػػػػػػػػػ

% مػف الييػامف لهػا يركػة  0:)ايػؿ مػف sthenospermia   ِ Aالييػامف
 ( او ػػػػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػػػػة الييػػػػػػػػػػػػامف  بيعيػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػكؿ يويػػػػػػػػػػػػة والػػػػػػػػػػػػق األمػػػػػػػػػػػػاـ

 Teratospermiaو ػػػػػذ   %( 70) تشػػػػػكؿ الييػػػػػامف ال بيعيػػػػػة أيػػػػػؿ مػػػػػف
 Microscopic)اليػػػػػػػاالت يمكػػػػػػػػف كشػػػػػػػػسها بػػػػػػػػالسي) المجهػػػػػػػػر  

examination)  لمسػػاةؿ المنػػو . غيػػر اف  نػػاؾ يػػاالت  ػػدـ   ػػوبة ال
 س  بعػػػػي ،يمكػػػف تش ي ػػػها بواسػػػػ ة التيميػػػؿ المجهػػػر  لمسػػػػاةؿ المنػػػو 

و ػػػػدد مناسػػػػب  الت  ػػػػاف الييػػػػامف السعالػػػػة والتػػػػ  لهػػػػا شػػػػكؿ  بيعػػػػ اليػػػػا
 ( .2) كيموييو  التست ي  إ  اب البي ة بسبب وجود  مؿ

إف ال ريػػػؽ الػػػذ  يمتقػػػ   يػػػه اليػػػيمف والبي ػػػة معقػػػد جػػػدا لػػػذلؾ  
ييتػػػاج اليػػػيمف إلػػػق بيةػػػة مإلذيػػػة و عالػػػة إلي ػػػاله الػػػق البي ػػػة كػػػذلؾ  ػػػاف 

 مػػؿ أنزيمػػات مت   ػػة موجػػودة  و ػػوله إلػػق البي ػػة وا ترايهػػا يت مػػب
رأس اليػػيمف تتيػػرر  ػػذ  اإلنزيمػػات لػػتمكف اليػػيمف مػػف ا تػػراؽ   ػػ  غ ػػاء

 Zona)ال بقػػػػػة ال ارجيػػػػػة لمبي ػػػػػة والتػػػػػ  تسػػػػػمق المن قػػػػػة الشػػػػػسا ة 

pellocida)  ويػػػػػذؼ المػػػػػواد الجينيػػػػػة إلػػػػػق نػػػػػواة البي ػػػػػة لإلػػػػػري يػػػػػدوث
يدة مف اإل  اب . إف وجود أ   مؿ كيموييو  يمكف أف يمن  يدوث وا

غيػػر إف  ػػذ  اليػػاالت  ، ػػذ  ال  ػػوات وبالتػػال  يػػ د  إلػػق  ػػدـ ال  ػػوبة
مازالػػت  ػػعبة التشػػ ي) ولكنهػػا ت ػػ   ػػ  اليسػػباف أف النتػػاةج االيجابيػػة 

لمسػػػاةؿ المنػػػو  ال تعنػػػ  بال ػػػرورة أف يكػػػوف  لمتيميػػػؿ التقميػػػد  المجهػػػر 
يـ واف وجػػود  مػػؿ  ػػ  المكونػػات الكيموييويػػة يعنػػ  إف القػػ ،الرجػػؿ   ػػبا

تع ػػػػػ   ػػػػػمانة تقميػػػػػد  المجهػػػػػر  لمسػػػػػاةؿ المنػػػػػو  الال بيعيػػػػػة لمتيميػػػػػؿ ال
 .(3اإل  اب)
إف التيميؿ ألمجهػر  ال يع ػ  معمومػات دييقػة  ػف أسػباب  ػدـ  

ال  ػػوبة لػػذلؾ  قػػد اتجهػػت الدراسػػات اليدياػػة إلػػق تيميػػؿ مكونػػات السػػاةؿ 
المنػػػػو  الييويػػػػة لتشػػػػ ي) أسػػػػباب  ػػػػدـ ال  ػػػػوبة  نػػػػد الػػػػذكور، ولقمػػػػة 

يػػػوث  ػػػ   ػػػذا المجػػػاؿ بمػػػدنا  قػػػد وجػػػدت  ػػػذ  الدراسػػػة بإليػػػة تشػػػ ي) الب
 المسببة لعدـ ال  وبة  ند المر ق يميم  الن ؼ. الم شرات الكيموييوية

إف الهدؼ مف  ذ  الدراسػة  ػو لتيديػد تػأاير المكونػات الكيموييويػة التاليػة 
 ػػذ  المكونػػات بعػػدد و عاليػػة  ةلمسػػاةؿ المنػػو   مػػق   ػػوبة الرجػػؿ و زيػػ

 -وتشػػػمؿ  .(Oligospermia)ييػػػامف  نػػػد األشػػػ ا) يميمػػػ  الييػػػامف ال
 أنػػػػزيـ السوسػػػػساتيز القا ػػػػد  -،  ػػػػ  الييػػػػامف CKأنػػػػزيـ كريػػػػاتيف كػػػػاينيز 

ALPأنػػزيـ السوسػساتيز اليام ػػ  -،  ػ  البززمػػا المنويػة AP ػ  البززمػػا 
األلبوميف ويامي اليوريؾ(  ،مواد  د التأكسد )البروتيف الكم  -، المنوية
الكموريػد والسوسػسات غيػر الع ػوية  ،الكالسػيـو ايونػات ،البززما المنويػة   
( (Pi سػكر السركتػوز  ،الكرياتينيف    البززما المنويػة ،   البززما المنوية

 .   البززما المنوية
 طرائق العمل:
 في ىذه الدراسة إلى قسمين : :قسمت النماذج جمع النماذج

 ػػق الوا ػديف إلػق مستشػػسق جمعػت النمػاذج مػف المر  : المر ػق
كػػانوف الاػػان  إلػػق  9كػػزر العػػاـ  ػػ  ميا ظػػة السػػميمانية  ػػزؿ الستػػرة مػػف 

سػػػنة(، وبمػػػ   80–60وبأ مػػػار تراويػػػت بػػػيف ) ـ ;600نيسػػػاف لسػػػنة  60
نموذج . وتـ ا تيار المر ق ا تمادا  مق  ػدد الييػامف  86 دد النماذج 

األشػػ ا) لػػديهـ  ػػدد  ػػ  السػػاةؿ المنػػو  لهػػ الء األشػػ ا)  جميػػ   ػػ الء 
مميػوف يػيمف / مػؿ مػف السػاةؿ المنػو . وابتػت اليالػة  60ييامف ايؿ مػف 

 لهذا الإلري.السسمجية وال يية لممر ق وا تمدت استمارة  ا ة 
ش  ػػػػػا  بيعيػػػػػا  60 ةشػػػػػممت  ػػػػػذ  المجمو ػػػػػ:مجمو ػػػػػة السػػػػػي رة 

سنة (، و دد الييامف  ػ  السػاةؿ المنػو   >8 -66تراويت أ مار ـ بيف )
مميػػػوف يػػػيمف / مػػػؿ( ولػػػديهـ  560 – >6ء األشػػػ ا) تػػػراوح بػػػيف )لهػػػ ال
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أو أكاػػػر. وابتػػػت اليالػػػة السسػػػمجية وال ػػػيية لممت ػػػو يف وا تمػػػدت   سػػػؿ
 لهذا الإلري.استمارة  ا ة 

   ا تمػادا  مػق  جتػـ جمػ  وتيميػؿ النمػاذ : راةؽ تيميؿ الساةؿ المنػو
 Worldاإلجػػػراءات المو ػػػق بهػػػا مػػػف يبػػػؿ منظمػػػة ال ػػػية العالميػػػة

Health Organization (8  إذ جمعػػػت نمػػػاذج السػػػاةؿ المنػػػو   ػػػ )
بعػػد االمتنػػاع  ػػف  (masturbation)  الم تبػػر  ػػف  ريػػؽ االسػػتمناء

وجم  الساةؿ  ،أياـ 7-9( لمدة  (Intercourseالجماع االت اؿ الجنس 
 نظيسة ومعقمة. المنو      بوات بزستيكية

   األولػػػػ  ا تبػػػػػار ت ػػػػمف السيػػػػ) العيػػػػان :السيػػػػ) العيػػػػان  األولػػػػ  
 اليجػػػػػػػػػػػػػػػـ ،((pHالػػػػػػػػػػػػػػػريـ الهيػػػػػػػػػػػػػػػدروجين  ،(Appearance)المظهػػػػػػػػػػػػػػػر
Volume))،  القواـConsistency)  تبعا لإلجراءات المو ق بها مف )

 (.W.H.O)( )4يبؿ منظمة ال ية العالمية
   ت ػػمف السيػػ) ألمجهػػر  األولػػ  تقػػدير :السيػػ) ألمجهػػر  األولػػ 

با تمػػػػاد  ريقػػػػة منظمػػػػة  يقػػػػ العػػػػدد الكمػػػػ  وشػػػػكؿ الييػػػػامف التسر  ، عاليػػػػة
 (.8ال ية العالمية) 

  :ييػػػاس بعػػػي المتإليػػػرات الكيموييويػػػة  ػػػ  الييػػػامف والبززمػػػا المنويػػػة
(. وييػاس 9 ػ  الييػامف) (CK)وشممت يياس  عالية إنزيـ كرياتيف كػاينيز

( ، و ييػاس أنػزيـ : عالية أنزيـ السوسساتيز القا ػد   ػ  البززمػا المنويػة )
 TPييػػاس البػػروتيف الكمػػ  ( ،;   ػػ  البززمػػا المنويػػة)السوسساتيزاليام ػػ

( ، =(. ، ييػػػاس األلبػػػوميف  ػػػ  البززمػػػا المنويػػػة)> ػػػ  البززمػػػا المنويػػػة )
 (. ييػػػػػاس الكالسػػػػػيـو50ييػػػػػاس يػػػػػامي اليوريػػػػػؾ  ػػػػػ  البززمػػػػػا المنويػػػػػة)

Ca+2(55الكم     البززما المنويػة، )  ييػاس ايػوف الكموريػد  ػ  البززمػا
 ػػػػ  البززمػػػػا  Piيػػػػاس ايػػػػوف السوسػػػػسات غيػػػػر الع ػػػػوية ي ( ،56)المنويػػػػة
( ، ييػػػػػاس 58)، ييػػػػػاس الكريػػػػػاتينيف  ػػػػػ  البززمػػػػػا المنويػػػػػة (13) المنويػػػػػة

 (59السركتوز    البززما المنوية )
  تػػػـ تيميػػػؿ نتػػػاةج الدراسػػػة إي ػػػاةيا  ػػػف  ريػػػؽ  التيميػػػؿ اإلي ػػػاة :

زؼ لبيػاف اال ػت Mini Tabباست داـ برنامج  ANOVAتيميؿ التبايف 
 (.P<0.05بيف أكار مف مجمو تيف  ند مستو  ايتمالية )

 النتائج والمناقشة

 :في الحيامن CKفعالية أنزيم كرياتين كاينيز

( والتػػػػ  تماػػػػؿ  عاليػػػػة 5تشػػػػير النتػػػػاةج المو ػػػػية  ػػػػ  الشػػػػكؿ ) 
يػيمف( لممجمو ػات >50 ػ  الييػامف والمقاسػة بويدات)ويػدة /  CKأنػزيـ

لم تمسػة وا تمػادا  مػق  ػدد الييػامف ا Oligospermia(O.S.) المر ػية
 ،Mildأ ناؼ مر ػية )يمػة الييػامف مػف الدرجػة األوؿ  7والم نسة إلق 

 ( ومجمو ػػة األشػػ ا) ال بيعيػػيفSever و اليػػاد Moderate الاانيػػة

Normospermia (N.S.) (  إلػػػق وجػػػود ارتسػػػاع معنػػػوP<0.05  ػػػ  )
األشػػػػػ ا) لممجمو ػػػػػات المر ػػػػػية مقارنػػػػػة بمجمو ػػػػػة  CK عاليػػػػة أنػػػػػزيـ 

 ,7.491ال بيعييف ييث بم  معدؿ  عالية األنزيـ  ند المجامي  المر ية )

يػػيمف(  مػػق التػػوال  و ػػ  مرتسعػػة مقارنػػة >50ويػػدة /  0.591 ,0.727
بمجمو ػػػػة األشػػػػ ا) ال بيعيػػػػيف والتػػػػ  بمػػػػ  معػػػػدؿ  عاليػػػػة اإلنػػػػزيـ  يهػػػػا 

 ييمف( وتشير النتاةج إلق وجػود  زيػة  كسػية بػيف>50ويدة /  0.6:8)
 عاليػػػة األنػػػزيـ و ػػػدد الييػػػامف وجػػػاءت  ػػػذ  النتػػػاةج م ابقػػػة لمنتػػػاةج التػػػ  

( الػػػذ  أشػػػار إلػػػق وجػػػود  زيػػػة  كسػػػية بػػػيف ;5) Sidhuي ػػػؿ  ميهػػػا 
  عالية األنزيـ و دد الييامف.

يعػػد م شػػػرا  مػػق وجػػػود  مػػؿ  ػػػ   (CK) إف ارتسػػاع  عاليػػة أنػػػزيـ
ينػػػتج بسػػػبب  والػػػذ   مميػػػة إنتػػػاج الييػػػامف وان سػػػاي ايتماليػػػة اإل  ػػػاب

ويترا ػػػؽ  ػػػذا مػػػ   و مػػػؿ  ػػػ   عاليػػػة اليػػػيمف زيػػػادة الس ػػػمة السػػػايتوبززمية
 ف  ينتج الييمف بتيسيز مف  زيا سيرتول  ان ساي ايتمالية اإل  اب.
( ولكػػ  تتيػػوؿ ال ميػػة إلػػق >5) (meiosis) ريػػؽ انقسػػاـ ال زيػػا بعمميػػة 

يمػػػػة تػػػػد ؿ ال ميػػػػة  ػػػػ  مر  يجػػػػب أف Spermiation)) التيػػػػيمف  يػػػػيمف
 Sperm)اكتسػػػػاب الشػػػػكؿ والوظيسػػػػة الجديػػػػدة والتػػػػ  تسػػػػمق الت ميػػػػؽ 

differentiation)،  و نػػػػدما يػػػػػد ؿ اليػػػػػيمف  ػػػػ  المرايػػػػػؿ األ يػػػػػرة مػػػػػف
 انػػػػػػه يعػػػػػػان  تيػػػػػػوالت مميوظػػػػػػة والمتمامػػػػػػة بسقػػػػػػداف المكونػػػػػػات  الت ميػػػػػػؽ

 لم ميػػػة أانػػػاء تيػػػرر اليػػػيمف النا ػػػج مػػػف  زيػػػا سػػػيرتول  السػػػايتوبززمية
 Cytoplasmic) ميػػػػػػة باالنباػػػػػػاؽ السػػػػػػايتوبززم وتسػػػػػػمق  ػػػػػػذ  العم

extrusion) (5=،60 ػػػػ  اليػػػػاالت ال بيعيػػػػة يقػػػػـو اليػػػػيمف النا ػػػػج  .)
بػػػػػػػػم راز المكونػػػػػػػػات السػػػػػػػػايتوبززمية اإل ػػػػػػػػا ية كس ػػػػػػػػمة إلػػػػػػػػق المن قػػػػػػػػة 

 يبؿ أف يد ؿ الييمف    النبيبات المنوية (Adluminal area)التجويسية

وتت ػػػػؼ  ػػػػذ  الييػػػػامف  وبززميةوتسػػػػمق  ػػػػذ  المكونػػػػات بالس ػػػػمة السػػػػايت
بان ساي كبير    كمية الس مة السايتوبززمية وان ساي  ػ   عاليػة أنػزيـ 

((CK  أما  ػ  اليػاالت المر ػية  ػاف المكونػات السػايتوبززمية تبقػق مػ ،
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السػػايتوبززميةو والتػػ  تبقػػق مػػ   إف الس ػػمة ، اليػػيمف بعػػد  مميػػة التيػػيمف
وتكػػوف   ػػ  المن قػػة الوسػ ق لميػػيمف تيتػبس اليػيمف بعػػد  مميػة التيػػيمف

إف تيػػػرر  ،(65كتمػػػة سػػػايتوبززمية غيػػػر منتظمػػػة تيػػػي  بالمايتوكونػػػدريا )
يػػامز معػػه  (Germinal epithelium)اليػػيمف مػػف الظهػػارة الجراوميػػة

 (=5)   الة السايتوبزـز الساةي  و المسةوؿ  ف  عؼ إنتاج الييامف
بػازث مػرات مػف رأس  إذا كاف يجػـ الس ػمة السػايتوبززمية اكبػر

 وتسػػمق الس ػػػمة اليػػيمف  عندةػػذ يو ػػػؼ اليػػيمف بػػػأف شػػكمه غيػػر  بيعػػػ 
(. إف انتساخ المن قة ;5)(Cytoplasm droplet)بالق رة السايتوبززمية 

( ROSالوس ق يكوف م ايبا بمنتاج مسر  أل ناؼ األوكسجيف السعاؿ )
 (.65مة)بواس ة االلكترونات المترشية مف المايتوكوندريا المتي 

يػػ د  إلػػق زيػػادة إنتػػاج االلكترونػػات  (CK)إف زيػػادة  عاليػػة أنػػزيـ
  ػ   مميػة إنتػاج (CK)وذلؾ الف  عاليػة (ROS)الت  ت د  الزيادة إنتاج 

(ATP) ػػػػ  ال  ػػػػوة األولػػػػق يعمػػػػؿ كعامػػػػؿ  ،تسػػػػتند إلػػػػق اػػػػزث   ػػػػوات 
و ػ   ADP )و Creatine phosphate  (مف (ATP)مسا د    تكويف
 -Glucose-6) ػػػػػػ  تكػػػػػػويف (ATP)ة يسػػػػػػتسيد مػػػػػػف ال  ػػػػػػوة الاانيػػػػػػ

phosphate)  بوجػػػػػػػػود(Hexokinase)  و ػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػوة الاالاػػػػػػػػة يقػػػػػػػػـو
phosphate dehydrogenase (G6PDH)  والػػػذ  يعمػػػؿ كعامػػػؿ

يقػػػػػـو  (Oxido-reductase)مسػػػػػا د  ػػػػػ   مميػػػػػات األكسػػػػػدة واال تػػػػػزاؿ 
و ذ  Phosphogluconate-6)إلق) (Glucose-6-phosphate)بأكسدة

 ؾوذلػ (Hexosemonophosphate)   ػوة  ػ  مهمػة جػدا  ػ  تيػوؿال
و  (  ػػػػػػػػف  ريػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػيمف،NADPHألنػػػػػػػػه  ػػػػػػػػزؿ التيػػػػػػػػوؿ ينػػػػػػػػتج ) 

((NADPH  و م در رةيسػ  لزلكترونػات المسػةولة  ػف إنتػاج الجػذور 
( والتػ  تػ د  إلػق 66)الييػامف  و   إ عاؼ  مميػة إنتػاج ( (ROSاليرة

 .(differentiation) مةزيادة الس مة السايتوبززمية    مري
تتناسػػػب  رديػػػا مػػػ  زيػػػادة   ػػػالة  (CK)إف ارتسػػػاع  عاليػػػة أنػػػزيـ 
 (CK)و مؿ     عالية اليػيمف أ  إف ارتسػاع  ػ   عاليػة أنػزيـ السايتوبزـز

إنتػػاج الييػػامف  إلػػق مسػػتويات  اليػػة ينػػتج  نػػه ان سػػاي كبيػػر  ػػ   مميػػة
يميمػػ  الن ػػؼ مػػف  ( و ػػذا يسسػػر ارتسػػاع  عاليػػة األنػػزيـ  نػػد األشػػ ا)67)

أ مػق  ( أ 5=8.;إذ بم  معدؿ  عاليػة األنػزيـ بيػدود) Severeالنوع الياد
 ػػعؼ مقارنػػة بال ػػنسيف ا  ػػريف. والػػق  ػػذا أشػػار أي ػػا  56-50بيػػدود
et.al Hallak (68 والػػػػػػذ  أشػػػػػػار إلػػػػػػق ارتسػػػػػػاع  عاليػػػػػػة األنػػػػػػزيـ  نػػػػػػد )

رنػػة  ػػعؼ مقا >5األشػػ ا) يميمػػ  الييػػامف مػػف النػػوع اليػػاد إلػػق يػػدود 
  بال نسيف ا  ريف.

 ػػػ   عاليػػػة األنػػػزيـ  (P<0.05وتشػػػير إلػػػق وجػػػود ارتسػػػاع معنػػػو )
بان سػػػػاي  عاليػػػػة الييػػػػامف، ييػػػػث بمػػػػ  معػػػػدؿ  عاليػػػػة اإلنػػػػزيـ لمسػػػػتويات 

، 8>6.6، 6:=.5%() 69> ،69 -90 ،90>) السعاليػػػػػػػػػػػػػػػػة الم تمسػػػػػػػػػػػػػػػػة
إف ل ػػػػعؼ  عاليػػػػة اليػػػػيمف   مػػػػق التػػػػوال . يػػػػيمف(>50ويػػػػدة /  =6.99

( وزيادة كمية الس مة السايتوبززمية  (CKدية بزيادة  عالية إنزيـ زية  ر 
وذلػػػؾ الف  ػػػ  يالػػػة وجػػػود كميػػػة كبيػػػرة مػػػف الس ػػػمة السػػػايتوبززمية  منهػػػا 

والػػػذ  ييسػػػز إنتػػػاج  (G6PDH)تػػػ د  إلػػػق زيػػػادة األنػػػزيـ السػػػايتوبززم  
. إف المن قػػػة (NADPH)( بزيػػػادة  (ROSأ ػػػناؼ األوكسػػػجيف السعػػػاؿ

مف والميتويػػػػػػة  مػػػػػػق الس ػػػػػػمة السػػػػػػايتوبززمية تزيػػػػػػد مػػػػػػف الوسػػػػػػ ق لميػػػػػػي
 (.69)المتي مة ةبزيادة االلكترونات النا ذة مف بيوت ال اي (ROS)إنتاج

لمييمف يكوف م ايبا بوجػود  يػب شػكم   إف التي ـ االوكسيد 
إف   ػػػ  المن قػػػة لموسػػػ ق لميػػػيمف ييػػػث تتواجػػػد الس ػػػمة السػػػايتوبززمية.

ة السػػايتوبززمية سػػوؼ يػػ د  إلػػق تيسيػػز ايتبػػاس كميػػة كبيػػرة مػػف الس ػػم
كنػػػاتج لزيػػػادة  عاليػػػة  (NADPH)إنتػػػاج الجػػػذور اليػػػرة مػػػف  ػػػزؿ زيػػػادة

((G6PDH  تظهػػػر سمسػػػمة مػػػف التسػػػا زت ناتجػػػة مػػػف ايتبػػػاس أنزيمػػػات
التػػػ   (ROS)( وزيػػػادة إنتػػػاج(CK,G6PDHالس ػػػمة السػػػايتوبززمية ماػػػؿ

 (.:6ال  تي مها )   غشاء الييمف وبت (LPO)ت د  إلق تأكسد الد وف
 ال بيعيػػػة لميػػػيمف ةإف سػػػزمة غشػػػاء اليػػػيمف  ػػػو م شػػػر لمسعاليػػػ

إف  قػػداف غشػػاء  ، بػػر غشػػاء اليػػيمف وسػػزمة نقػػؿ الجزيةػػات الكيموييويػػة
الييمف ل بيعته بسبب بػدء  مميػة تأكسػد الػد وف سػوؼ تػ د  إلػق يػدوث 
ة تمػػزؽ  ػػ  غشػػاء اليػػيمف وبالتػػال   ػػعؼ تبػػادؿ الجزيةػػات الكيمويػػة ييويػػ

ال ػػػرورية لسعاليػػػػة اليػػػػيمف ماػػػػؿ السركتػػػػوز الػػػػذ  ييتاجػػػػه اليػػػػيمف إلنتػػػػاج 
ال ايػػػة الززمػػػة لميركػػػة، كػػػذلؾ تػػػ د   مميػػػة تأكسػػػد الػػػد وف إلػػػق  ػػػعؼ 

(  بػر غشػاء اليػيمف وااليونػات  (Ion exchange مميػة التبػادؿ أاليػون 
إلػق  ػعؼ  ( و ػذا يػ د :6)  رورية الستمرار اليركة ال بيعيػة لميػيمف

 الييمف.   عالية
( إلق وجػود  زيػة =5) Dandekar and G.Parkarويد أشار 

وتأكسػػد الػػد وف إذ إف زيػػادة  عاليػػة ترا قهػػا  (CK) رديػػة بػػيف  عاليػػة أنػػزيـ
زيادة تأكسد الد وف و ذا يت ابؽ م  النتاةج التػ  ي ػمنا  ميػه والتسسػيرات 
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 عاليػػة التػػ  اشػػرنا إليهػػا. وتشػػير نتاةجنػػا إلػػق وجػػود  ػػرؽ غيػػر معنػػو   ػػ  
( ولعػؿ السػبب يعػود 69و> 90-69األنػزيـ بػيف مسػتوي   عاليػة الييػامف )

إلػػػػق تقػػػػارب مسػػػػتويات السعاليػػػػة الميسػػػػوبة  ػػػػ   ػػػػذيف المجمػػػػو تيف تيػػػػت 
الدراسػػػػة بسػػػػبب  ػػػػدـ ديػػػػة التقنيػػػػة المسػػػػت دمة  ػػػػ  يسػػػػاب  ػػػػدد الييػػػػامف 

 السعالة.
 : في البالزما المنوية فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي

والتػ  تماػؿ  عاليػة أنػزيـ   (6النتاةج المو ػية  ػ  الشػكؿ ) تشير 
( (ALP والمقاسػػػػة بويػػػػدات   ػػػػ  البززمػػػػا المنويػػػػة السوسػػػػساتيز القا ػػػػد
/يػػذؼ( لممجمو ػػات المر ػػية الم تمسػػة إلػػق وجػػود ان سػػاي معنػػو  ويدة)

P<0.05) (  ػػػػ   عاليػػػػة األنػػػػزيـ  نػػػػد األشػػػػ ا) يميمػػػػ  الييػػػػامف مقارنػػػػة
يعيػػيف إذ بمػػ  معػػدؿ  عاليػػة اإلنػػزيـ  ػػ  المجػػامي  بمجمو ػػة األشػػ ا) ال ب

/يػػػػذؼ(  مػػػػق التػػػػوال   يمػػػػا كػػػػاف ويدة 0.77و 0.86 ،0.89المر ػػػػية )
ويدة/ يذؼ(، وجاءت  ذ   :5.6معدؿ تركيز   ند األش ا) ال بيعييف )
 Girgis et al. (6;.)النتاةج م ابقة لمنتاةج الت  ي ؿ  ميها 

المجػػػامي  المر ػػػية  ػػػو إف سػػػبب ان سػػػاي  عاليػػػة األنػػػزيـ  نػػػد  
بسبب ارتساع مستو  سكر السركتوز  ند  ذ  المجامي  إذ بم  معػدؿ تركيػز 

مػػػػػايكرو =79.0و  =79.0 ،;70.8السركتػػػػوز  ػػػػػ  المجػػػػامي  المر ػػػػػية )
مػػػػوؿ / يػػػػذؼ(  مػػػػػق التػػػػوال   يمػػػػػا كػػػػاف معػػػػدؿ تركيػػػػػز   نػػػػد األشػػػػػ ا) 

تػػػػاج مػػػػايكرو مػػػػوؿ / يػػػػذؼ(. يقػػػػـو اليػػػػيمف بتنظػػػػيـ إن 65.85ال بيعيػػػيف )
واستهزؾ ال اية ويي ؿ الييمف  مػق  ايتػه مػف التيمػؿ السػكر  ب ػورة 

( الناتجة مف التيمؿ السكر  تستهمؾ مػف يبػؿ  (ATPرةيسية، إف جزيةات 
(  مػق  (ATPالناتجػة مػف تيمػؿ  (Pi)اليػيمف وييػتسظ اليػيمف بجزيةػات 

 يةػػػػة مركبػػػػات وا ةػػػػة ومتوسػػػػ ة ال ايػػػػة باتيػػػػاد  مػػػػ  جزيةػػػػات مسػػػػتقبمة 
 (Fructoseماػػػػؿ  Phosphate receptor)ت السوسػػػػسات ) لجزيةػػػػا

،(Glycerol ( ػػػػػ  جزيةػػػػػات  (وغير ػػػػػا و نػػػػػد يػػػػػدوث نقػػػػػATP ػػػػػاف  )
((ALP ( يقػػػـو بتيريػػػر جزيةػػػات(Pi ( مػػػف  ػػػذ  الجزيةػػػات وتتيػػػد (Pi 

مػف  (ATP) بالبروتينات لتنقؿ إلق دا ػؿ ال ميػة لتسػت دـ  ػ  إ ػادة إنتػاج
ركتوز بكميػات كبيػرة  ػ  السػاةؿ (. إف وجود سكر الس>6)(ADP) جزيةات

المنػػػو  لممجػػػامي  المر ػػػية  ػػػو سػػػبب ان سػػػاي  عاليػػػة اإلنػػػزيـ وذلػػػؾ الف 
الناتجػػػة مػػػف التيمػػػؿ السػػػكر  تكػػػوف  اة ػػػة  نػػػد  ػػػ الء  (ATP)جزيةػػػات 

 ةاألش ا)  ندةػذ لػف ييتػاج اليػيمف إلػق كسػر الجزيةػات وا ةػة ومتوسػ 
 ال اية مما ي د  إلق ان ساي  عالية األنزيـ.

(  ػػ   عاليػػة (P<0.05أظهػػرت النتػػاةج  ػػدـ وجػػود  ػػرؽ معنػػو  و  
األنػػزيـ  نػػد مسػػتويات  عاليػػة م تمسػػة لميػػيمف، إذ بمػػ  معػػدؿ  عاليػػة األنػػزيـ 

مػػػػػػػايكرو  =>.:7و  :=.78 ،70.76 ػػػػػػػ  يػػػػػػػاالت السعاليػػػػػػػة الم تمسػػػػػػػة )
موؿ/يػػذؼ(  مػػق التػػوال  . إف يركػػة ذيػػؿ اليػػيمف  ػػ  نػػاتج لسعاليػػة أنػػزيـ 

(dynein ATPase)  والػػػذ  يتواجػػػد  مػػػق  ػػػوؿ ذيػػػؿ اليػػػيمف وتعتمػػػد
المتكونػػة مػػف  مميػػة التيمػػؿ  (ATP) عاليتػػه  مػػق وجػػود زيػػادة مػػف جزيةػػات

(، إف  ػػػػػػعؼ يركػػػػػػة الييػػػػػػامف  ػػػػػػو نػػػػػػاتج بسػػػػػػبب الق ػػػػػػرة =6السػػػػػػكر  )
السػػايتوبززمية المت مسػػة مػػ  اليػػيمف والتػػ  تػػ د  إلػػق  ػػر  إنتػػاج الجػػذور 

لػد وف  ػ  غشػاء اليػيمف واف ػعاؼ اليرة وت د   ذ  الجػذور إلػق أكسػدة ا
 وموته وليس بسبب وجود  مؿ     ممية إنتاج وتمايؿ ال اية. هنساذ يت

  :  عالية أنزيـ السوسساتيز اليام      البززما المنوية
 تعمػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػدة البروسػػػػػػػػتات تيػػػػػػػػت تػػػػػػػػأاير  رمونػػػػػػػػات الػػػػػػػػذكورة 

Androgens وتبػػدأ بػػاإل راز منػػذ سػػف البمػػوغ وتسػػتمر بػػاإل راز وال ت ػػعؼ 
 عاليتهػػػػا سػػػػو   ػػػػ  وجػػػػود  مػػػػؿ  رمػػػػون  أو يػػػػاالت التهػػػػاب أو سػػػػر اف 

( وبمػػا انػػه ال توجػػد دالةػػؿ  مػػق وجػػود  مػػؿ  رمػػون   نػػد 70البروسػػتات )
( لػػذلؾ  ػػاف  عاليػػة األنػػزيـ ال تتإليػػر بتإليػػر 75األشػػ ا) يميمػػ  الييػػامف )

( والت  تماؿ 3   الشكؿ )  دد و عالية الييامف . والق  ذا أشارت النتاةج
والمقاسػػػة   ػػػ  البززمػػػا المنويػػػة السوسػػػساتيز اليام ػػػ  (AP) عاليػػػة أنػػػزيـ   

بويػػدات ) ويػػدة / مػػؿ ( لممجمو ػػات المر ػػية الم تمسػػة إلػػق  ػػدـ وجػػود 
(  ػ   عاليػة األنػزيـ  نػد األشػ ا) يميمػ  الييػامف (P<0.05 رؽ معنػو  

مقارنػػػة بمجمو ػػػة األشػػػ ا) ال بيعيػػػيف إذ بمػػػ  معػػػدؿ  عاليػػػة اإلنػػػزيـ  ػػػ  
 ،ويػػػػدة / يػػػػذؼ (  مػػػػق التػػػػوال  677و 6;6 ،;76جػػػػامي  المر ػػػػية )الم

ويػػػػػػدة/ يػػػػػػذؼ(  نػػػػػػد مجمو ػػػػػػة األشػػػػػػ ا)  8=6 يمػػػػػػا بمإلػػػػػػت  عاليتػػػػػػه )
 ،759وبم  معدؿ  عاليػة األنػزيـ  ػ  يػاالت السعاليػة الم تمسػة ) ،ال بيعييف

ويػػدة / يػػذؼ (  مػػق التػػوال . وجػػاءت  ػػذ  النتػػاةج م ابقػػة  ;68 و =77
Breznik and Barko (76 ) ميهػػػػػػػا  لمنتػػػػػػػاةج التػػػػػػػ  ي ػػػػػػػؿ

 Vaubourdolle et al (77.)و
يكتسػػػب اليػػػيمف األنػػػزيـ بعػػػد  مميػػػة التمكػػػيف وأانػػػاء اإل  ػػػاب   

يتواجػػػد األنػػػزيـ يػػػوؿ رأس اليػػػيمف أانػػػاء  مميػػػة ا تػػػراؽ ال بقػػػة ال ارجيػػػة 
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لػػه  ا ػػية جيزتينيػػة وبمػػا إف ال بقػػة ال ارجيػػة  AP)لمبي ػػة وذلػػؾ الف )
مػف ل ػؽ اليػيمف بال بقػة ال ارجيػة  AP)بذلؾ يػتمكف )لمبي ة جيزتينية 

 .( 78لمبي ة )
 : تركيز البروتين الكمي في البالزما المنوية

والت  تماؿ تركيز البػروتيف الكمػ   (4أظهرت النتاةج    الشكؿ ) 
مػػػؿ ( لممجمو ػػػات 500والمقاسػػػة بويػػػدات ) غػػػراـ /   ػػػ  البززمػػػا المنويػػػة

(  ػػػ  تركيػػػز (P<0.05 ػػػرؽ معنػػػو   المر ػػػية الم تمسػػػة إلػػػق  ػػػدـ وجػػػود
 نػػػد األشػػػ ا) يميمػػػ  الييػػػامف مقارنػػػة بمجمو ػػػة  (TP) البػػػروتيف الكمػػػ 

 ػ  المجػامي  المر ػية )  TP) األش ا) ال بيعيػيف إذ بمػ  معػدؿ تركيػز)
 يمػػا بمػػ  تركيػػز   ،مػػؿ(  مػػق التػػوال  500غػػراـ /  >8.9و 5;.8 ،>8.7

  بيعييف مؿ(  ند مجمو ة األش ا) ال 500غراـ /  6:.8)
 Ibrahimجاءت  ذ  النتاةج م ابقػة لمنتػاةج التػ  ي ػؿ  ميهػا  

 Verma وم السة إلق الدراسات الت  ياـ بها seya et al. (7:) ( و79)

et al. (7;و ) Antiero et al. (7< إذ أشػػاروا إلػػق وجػػود ان سػػاي )
   السػاةؿ المنػو   نػد المر ػق غيػر ال  ػبيف  TP )معنو     تركيز )

سػبب اال ػتزؼ  .Verma et al ويػد  ػز  ،باألش ا) ال  ػبيف مقارنة
  يمػا أشػار ،إلق وجود  مؿ    إ راز البروتينات مف يبؿ اليوي مة المنوية

Granz et al. (7=إلػػػق وجػػػود ارتسػػػاع معنػػػو   ػػػ  تركيػػػز ) TP نػػػد 
المر ػػق غيػػر ال  ػػبيف مقارنػػة باألشػػ ا) ال  ػػبيف. ولػػـ تشػػر النتػػاةج 

 ند مستويات  عالية م تمسة لمييامف و ذا ما  TPزإلق وجود  رؽ    تركي
 Ibrahim (79. )ذ ب إليه أي ا 

تسرز البروتينات مف أ  اء م تمسة    الجهاز التناسم  الذكر   
إذ يسػػرز مػػف يبػػؿ ال  ػػية واليوي ػػمة المنويػػة والبروسػػتات والإلػػدد المميقػػة 

ر اليػرة وتقـو أنػواع مت   ػة مػف البروتينػات بيمايػة الييػامف مػف الجػذو 
با تراي  ريػؽ تمػؾ الجػذور ومنعهػا مػف تػدمير الييػامف وال زيػا المنتجػة 

ممػػا يػػ د  إلػػق تػػدمير البروتينػػات  ػػ  السػػاةؿ المنػػو  وبالتػػال  ان سػػاي  لػػه
ال تتػػأار بػػالتركيز الكمػػ  لمبروتينػػات  تركيز ػػا غيػػر إف  مميػػة إنتػػاج الييػػامف

نمػػا تتػػأار بتإليػػر نػػوع معػػيف مػػف البروتينػػات المت    ػػة  ػػ  الػػد اع  ػػد واف
الجػػػػذور اليػػػػرة، إذ إف التركيػػػػز العػػػػال  لمبػػػػروتيف الكمػػػػ  ال يتػػػػأار بيػػػػدوث 
ان ساي    تركيز بسي  نوع معيف مف البروتينات مقارنػة بػالتركيز العػال  

إلق وجود ان ساي معنو   ػ   Auiero (80)لمبروتيف الكم  . ويد أشار 

مقارنػة باألشػ ا)  ( ند األش ا) يميمػ  الييػامفLactoferrin تركيز )
 ال بيعييف ولكنه لـ يزيظ وجود  رؽ    تركيز البروتيف الكم . 

  :تركيز األلبومين في البالزما المنوية
 ػػ   ( والتػػ  تماػػؿ تركيػػز األلبػػوميف9تظهػػر النتػػاةج  ػػ  الشػػكؿ )

مػػػػػؿ ( لممجمو ػػػػػات  500والمقاسػػػػػة بويػػػػػدات ) غػػػػػراـ / البززمػػػػػا المنويػػػػػة
األلبػوميف  (  ػ  تركيػز(P<0.05 رؽ معنو   المر ية الم تمسة  دـ وجود

 نػػد األشػػ ا) يميمػػ  الييػػامف مقارنػػة بمجمو ػػة األشػػ ا) ال بيعيػػيف إذ 
 2.10و 1.97 ،1.30بم  معػدؿ تركيػز األلبػوميف  ػ  المجػامي  المر ػية )

 500غػػراـ /  8>.5 يمػػا بمػػ  تركيػػز  )  ،مػػؿ (  مػػق التػػوال  500غػػراـ / 
عيػػػيف وجػػػاءت  ػػػذ  النتػػػاةج م ابقػػػة مػػػؿ (  نػػػد مجمو ػػػة األشػػػ ا) ال بي

ِ  uieroلمنتاةج الت  ي ؿ  ميها   ِA (80. ) 
إف ايػػد األدوار السسػػمجية المهمػػة لأللبػػوميف  ػػ  يمايػػة ال زيػػػا  

مػػف   ػػر الجػػذور اليػػرة ييػػث يعمػػؿ األلبػػوميف  مػػق يمايػػة الييػػامف مػػف 
اليرة وينتج  (·ROO)( وجذرالبيروكسيؿ OH·  ر جذور الهيدروكسيؿ )

 Superoxide( نتيجػػػػػػػة تػػػػػػػأاير أنػػػػػػػزيـ OH·هيدروكسػػػػػػػيؿ)جػػػػػػػذور ال

dismutase)ييػػػث يقػػػػـو بمعادلػػػة ) (O2- . )  (  وذلػػػؾ بتسا مػػػػه مػػػػ
(H2O2 إف  يقػػػػػـو األلبػػػػػوميف داةمػػػػػا بتابػػػػػي  تكػػػػػويف جػػػػػذر الهيدروكسػػػػػيؿ

ان سػػػػػػػاي تركيػػػػػػػز األلبػػػػػػػػوميف ينػػػػػػػتج  نػػػػػػػػه ارتسا ػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  كميػػػػػػػة جػػػػػػػػذور 
 ( .85) (    الساةؿ المنو OH·الهيدروكسيؿ)

جػػػذر الهيدروكسػػػيؿ  ػػػو الجػػػذر األكاػػػر تػػػأايرا  مػػػق اليػػػامي  فا
إذ يهػػػػػػػاجـ القوا ػػػػػػػد  (DNA)النػػػػػػػوو  الرايبػػػػػػػوز  منقػػػػػػػو) االوكسػػػػػػػجيف 

ويػ د  إلػق  (Pyrimidine)والبرميػدينات (Purine)النتروجينية البيورينات
ولقػد وجػدت الدراسػات اليدياػة  ،(DNA) إيداث تإلير شػكم  ووظيسػ   ػ 
-8كػػوف لػديهـ مسػػتويات  اليػة مػػف مركػػب إف األشػ ا) غيػػر ال  ػبيف ي

hydroxye deoxyguanosine (8OhdG (أكاػػػػر مػػػػػف األشػػػػػ ا )
(  ػػػػػو نػػػػػاتج مػػػػػف  مميػػػػػة تسا ػػػػػؿ جػػػػػػذر 8OhdGوالمركػػػػػب ) ،ال  ػػػػػبيف

إف وجػػػود المركػػػب  ،guanosine)الهيدروكسػػػيؿ مػػػ  القا ػػػدة النتروجينيػػػة )
(8OhdG ػػػػػػػػػػػػػػػو م شػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػتي ـ  )(DNA)  االوكسػػػػػػػػػػػػػػػيد  ويػػػػػػػػػػػػػػػد

( ارتسا ػػا معنويػػا  ػػ  مسػػتو  المركػػب 86) (.Kodama et al)اليػػظ
(8OhdG  (  ند األش ا) غير ال  بيف . إف اإلجهاد االوكسيد  الذ

( يعجػػػػؿ  مميػػػػة المػػػػوت المبػػػػرمج لم زيػػػػا التكااريػػػػة DNAييسػػػػز تي ػػػػـ )
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(germ cell apoptosis)  والػػػػػذ  سػػػػػي د  إلػػػػػق ان سػػػػػاي  ػػػػػدد
 (.87الييامف)

 (  ػ  تركيػز(P<0.05 وأظهػرت النتػاةج  ػدـ وجػود  ػرؽ معنػو 

 ػ   األلبوميف  ند مستويات  عالية م تمسة لمييامف إذ بم  تركيػز األلبػوميف
 مؿ (  مق التوال  .500غـ / 1.83 ،2.06 ،1.88) المجامي 
يقػػـو األلبػػوميف بيمايػػة الييػػامف مػػف   ػػر اإلجهػػاد االوكسػػيد   

ف ايتػواء غشػاء اليػيمف  مػق كميػة ،الناتج مف تراكـ الجذور اليرة كبيػرة  واف
مػػا  مػػف الػػد وف غيػػر المشػػبعة يجعمهػػا  ر ػػة لمتأكسػػد بهػػذا الجػػذر وييػػدث

( الذ  ي د  إلق تدمير غشاء اليػيمف (LPOيسمق بعممية تأكسد الد وف 
لممػػواد ممػػا يػػ د  إلػػق  ػػعؼ يركتػػه وبػػذلؾ  ػػاف  هواف ػػعاؼ يابميػػة نسػػاذ يتػػ

لبػػػوميف يػػػػ د  إلػػػق  ػػػعؼ يركػػػػة الييػػػامف. يقػػػـو األلبػػػػوميف ان سػػػاي األ
بيماية الييػامف مػف   ػر الجػذور اليػرة بتسا مػه مػ  تمػؾ الجػذور وييػدث 
التسا ػػػؿ  مػػػق الجانػػػب المػػػرتب  بػػػايوف النيػػػاس ويػػػدمر األلبػػػوميف غيػػػر إف 
التركيز العال  لأللبوميف    الساةؿ المنو  وسر ة إ ادة ت ني  األلبوميف 

الظػػػا رة تػػػ د  إلػػػق  ػػػدـ مزيظػػػة  ػػػرؽ معنػػػو   ػػػ  تركيػػػز   ػػػذ  المػػػتي ـ
 األلبوميف.

 : تركيز حامض اليوريك في البالزما المنوية
 (ROS)تتػػػػػأار الييػػػػػامف بشػػػػػدة بأ ػػػػػناؼ األوكسػػػػػجيف السعػػػػػاؿ  

الموجػػػودة  ػػػ  السػػػاةؿ المنػػػو  والتػػػ  تػػػ د  إلػػػق مػػػوت الييػػػامف وال زيػػػا 
السػػػاةؿ المنػػػو  ييمػػػ  غيػػػر إف وجػػػود المػػػواد  ػػػد التأكسػػػد  ػػػ   ،التكااريػػػة

إف يػػػامي اليوريػػػؾ  ػػػو ايػػػد المػػػواد  الييػػػامف مػػػف   ػػػر  ػػػذ  الجزيةػػػات.
الرةيسية والت  تقـو بيماية الييامف مػف   ػر أ ػناؼ األوكسػجيف السعػاؿ 

(ROS)، بيمايػػػػػة الييػػػػػامف مػػػػػف الجػػػػػذور اليػػػػػرة  يقػػػػػـو يػػػػػامي اليوريػػػػػؾ
-PerOxynitrite (ONOO و (˙NO)النتروجينية وجذر اوكسيد النتريؾ

ولكػػف  ػػذ  الجػػذور تنػػتج  نػػد يػػدوث التهابػػات  ػػ  القنػػوات التناسػػمية لػػذلؾ (
يتويػػػ  يػػػدوث ان سػػػاي  ػػػ  تركيػػػز يػػػامي اليوريػػػؾ  ػػػ  يػػػاالت التهػػػاب 

( وال يتوي  وجود  زيػة 88) Leukospermia)القنوات والإلدد التناسمية )
 ليامي اليوريؾ بعدد و عالية الييػامف و ػذا مػا أظهرتػه النتػاةج  ػ  الشػكؿ

والمقاسػػػة   ػػػ  البززمػػػا المنويػػػة ( والتػػػ  تماػػػؿ تركيػػػز يػػػامي اليوريػػػؾ:)
مؿ ( لممجمو ات المر ػية الم تمسػة  ػدـ وجػود  500/بويدات )مم  غراـ

يػامي اليوريػؾ  نػد األشػ ا) يميمػ   (  ػ  تركيػز(P<0.05 رؽ معنو  

الييػػػػامف مقارنػػػػػة بمجمو ػػػػة األشػػػػػ ا) ال بيعيػػػػيف إذ بمػػػػػ  معػػػػدؿ تركيػػػػػز 
ممػػػ   :5.0و  5.66 ، 5.59)  ػػػ  المجػػػامي  المر ػػػية يػػػامي اليوريػػػؾ

ممػػػ  غػػػراـ  0>5.0 يمػػػا بمػػػ  تركيػػػز  )  ،مػػػؿ (  مػػػق التػػػوال  500غػػػراـ / 
كمػا لػـ تشػر النتػاةج إلػق  ،مؿ (  ند مجمو ة األش ا) ال بيعيػيف 500/

يػامي اليوريػؾ  نػد مسػػتويات  (  ػ  تركيػػز(P<0.05 وجػود  ػرؽ معنػو 
تركيػز يػامي اليوريػؾ  ػ  مجػامي  السعاليػة   عالية م تمسػة لمييػامف إذ بمػ 

 مؿ (  مق التوال  .  500مم  غراـ /  1.06و  1.11 ،5.65) الم تمسة
  : ايون الكالسيوم في البالزما المنوية تركيز

 ػ   ( والتػ  تماػؿ تركيػز الكالسػيـو7أظهػرت النتػاةج  ػ  الشػكؿ ) 
مجمو ػػػػػات مػػػػػؿ ( لم 500والمقاسػػػػػة بويػػػػػدات ) غػػػػػراـ / البززمػػػػػا المنويػػػػػة

الكالسػيـو  (  ػ  تركيػز(P<0.05المر ية الم تمسة  دـ وجود  رؽ معنو  
 نػػد األشػػ ا) يميمػػ  الييػػامف مقارنػػة بمجمو ػػة األشػػ ا) ال بيعيػػيف إذ 

و  07.=5,;8.=5بمػػػ  معػػػدؿ تركيػػػز الكالسػػػيـو  ػػػ  المجػػػامي  المر ػػػية )
 =9.=5 يمػػا بمػػ  تركيػػز  ) ،(  مػػق التػػوال  مػػؿ 500ممػػ  غػػراـ /  =6.=5

مػػؿ(  نػػد مجمو ػػة األشػػ ا) ال بيعيػػيف وجػػاءت  ػػذ   500ممػػ  غػػراـ / 
 Logoglu et al. (89. )النتاةج م ابقة لمنتاةج الت  ي ؿ  ميا 

يسرز الكالسيـو مف يبؿ البروسػتات ويػنظـ إ ػراز  بواسػ ة  رمػوف  
يتػػػد ؽ الكالسػػػيـو مػػػف السجػػػوات  ،(:8) (Progesterone) البروجسػػػتيروف

وسػتات إلػق السػاةؿ المنػو  ويػتـ نقمػه  ػف  ريػؽ مركػب ال موية ل زيا البر 
( و ػػو رسػػوؿ (myo-inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) يػػد ق

السػػػاةؿ المنػػػو   قاػػػانو  يقػػػـو بنقػػػؿ الكالسػػػيـو مػػػف ال زيػػػا البروسػػػتاتية إلػػػ
(  نػػد يػػدوث نقػػ)  ػػ  إ ػػراز الكالسػػيـو يقػػـو  رمػػوف البروجسػػتيروف ;8)

أما    يالة  ،إل راز الكالسيـو وتعويي النق) بتيسيز ال زيا البروستاتية
يدوث زيادة    تركيػز الكالسػيـو  يقػـو أنػزيـ السوسػساتيز اليام ػ  بتابػي  

المسةوؿ  ػف تنظػيـ تركيػز الكالسػيـو وبػذلؾ ييػا ظ  (IP3)الرسوؿ الاانو  
السػػاةؿ المنػػو   مػػق كميػػة الكالسػػيـو  يػػه وبمػػا انػػه ال توجػػد م شػػرات  مػػق 

( أو  مػػؿ  ػػ  إ ػػراز البروسػػتات  نػػد األشػػ ا) :8ن  )وجػػود  مػػؿ  رمػػو 
 يميؿ الييامف لذلؾ ال ييدث  مؿ    تركيز الكالسيـو .

 (  ػػ  تركيػػز(P<0.05وأظهػػرت النتػػاةج  ػػدـ وجػػود  ػػرؽ معنػػو 

الكالسيـو  نػد مسػتويات  عاليػة م تمسػة لمييػامف إذ بمػ  تركيػز   ػ  مجػامي  
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مػػؿ(  مػػق 500/مػػ  غػػراـم =5.=5و >:.=5 ،;5.=5) السعاليػػة الم تمسػػة
 .التوال 

إف الكالسػػيـو  ػػرور  ليركػػة الييػػامف وذلػػؾ الف يركػػة اليػػيمف  
وتعتمػػد  تعتمػد  مػق معػدؿ ال ايػػة التػ  ينتجهػا اليػيمف مػػف التيمػؿ السػكر 

( الػػػػذ  يعمػػػػؿ بوجػػػػود ATPaseيركػػػػة ذيػػػػؿ اليػػػػيمف  مػػػػق وجػػػػود أنػػػػزيـ )
 (ATP)كعامػػػؿ مسػػػا د لتيريػػػر ال ايػػػة مػػػف مركػػػب  Ca+2)الكالسػػػيـو )

ويػػػد ؿ الكالسػػػيـو إلػػػق اليػػػيمف  ػػػ  البػػػربن بعػػػد  مميػػػة التمكػػػيف إذ يكػػػوف 
اليػػػيمف غيػػػر  عػػػاؿ يبػػػؿ  مميػػػة التمكػػػيف ليػػػيف بػػػدء  مميػػػة ا ػػػذ الكالسػػػيـو 
وتيريػػر ال ايػػة مػػف  مميػػة التيمػػؿ السػػكر  وال يعتمػػد د ػػوؿ الكالسػػيـو إلػػق 

نمػػا يعتمػػد  مػػق كميػػة ال ػػوديـو ) (ATP)اليػػيمف  مػػق كميػػة   Na+1)واف
 .    الييمف إذ إف د وؿ كؿ جزيةة كالسيـو يقابمها  ػروج جزيةػة  ػوديـو
يوجػػد بػػروتيف يقػػـو بتابػػي  نقػػؿ الكالسػػيـو  مػػق غشػػاء اليػػيمف إذ يتيػػد  ػػذا 

 ويسػػػػمق البػػػػروتيف بسػػػػ   اليػػػػيمف ويمنػػػػ   بػػػػور الكالسػػػػيـو إلػػػػق اليػػػػيمف
(Seminal calcium transport inhibitor) اذ يعمػؿ كقنػاع(Mask) 

المسػػةولة  ػف االتيػػاد بالكالسػػيـو  مػق سػػ   اليػيمف وبػػذلؾ يمنػػ  لممن قػة 
إف  عاليػػة الكالسػػيـو كعامػػؿ  ،( ;8 بػػور الكالسػػيـو  بػػر غشػػاء اليػػيمف )

 دـ وجود  ػرؽ  ػ  تركيػز   ػ  يػاالت  مسا د    تيرير ال اية    سبب
 السعالية الم تمسة.

 : تركيز الكموريد في البالزما المنوية
 الكموريػد ف( والت  تماػؿ تركيػز ايػو >الشكؿ )أظهرت النتاةج     

والمقاسػػػػة بويػػػػدات )ممػػػػ  مكػػػػا  /لتر( لممجمو ػػػػات   ػػػػ  البززمػػػػا المنويػػػػة
 ف(  ػػ  تركيػػز ايػػو (P<0.05المر ػػية الم تمسػػة  ػػدـ وجػػود  ػػرؽ معنػػو  

الكموريػػػػد  نػػػػد األشػػػػ ا) يميمػػػػ  الييػػػػامف مقارنػػػػة بمجمو ػػػػة األشػػػػ ا) 
 ،=:.=9ف  ػ  المجػامي  المر ػية )ال بيعييف إذ بم  معدؿ تركيز األلبػومي

 يمػػػػػػا بمػػػػػػ  تركيػػػػػػز   ،لتر(  مػػػػػػق التػػػػػػوال ممػػػػػػ  مكػػػػػػا  / >7.=9و :=.=9
ممػػػ  مكػػػا  /لتر(  نػػػد مجمو ػػػة األشػػػ ا) ال بيعيػػػيف وجػػػاءت  90.>9)

 Gershbein and ػػػػػذ  النتػػػػػاةج م ابقػػػػػة لمنتػػػػػاةج التػػػػػ  ي ػػػػػؿ 

Thielen(8: .) 
تركيػػػز  إف  ػػػدـ وجػػػود  زيػػػة بػػػيف تركيػػػز الكموريػػػد يعػػػود إلػػػق إف

 الكموريػػد  ػػػ  البززمػػػا المنويػػػة يتػػأار بتركيػػػز االيونػػػات الموجبػػػة )ال ػػػوديـو
Na+1  والبوتاسػػػيـو(K+1  وذلػػػؾ الف  ػػذ  االيونػػػات تنقػػػؿ  بػػػر الإلشػػػاء

والذ   cotransporter (NKC1))ال مو   ف  ريؽ نايؿ مشترؾ  و ) 
سػيـو يقـو بنقؿ  ذ  االيونات سػوية ييػث يقػـو بنقػؿ جزيةػه  ػوديـو و بوتا

كموريػػد سػػوية وبمػػا انػػه ال توجػػد م شػػرات  مػػق وجػػود  مػػؿ  وايػػدة وجػػزيةتيف
لتركيػػػز  لػػػذلؾ  انػػػه ال توجػػػد  زيػػػة ايػػػون   نػػػد األشػػػ ا) يميمػػػ  الييػػػامف
( الذ  أشار إلػق  ػدـ =8) Pace الكموريد بعدد الييامف و ذا ما شار إليه

لػػق إف يػػدوث تإليػػر  ػػ  تركيػػز ايػػوف الكموريػػد  نػػد  ػػذ  المجمو ػػة وأشػػار إ
تابػػػػي  النايػػػػؿ يػػػػ د  إلػػػػق يػػػػدوث ان سػػػػاي  ػػػػ  تركيػػػػز الكموريػػػػد وبالتػػػػال  

ولػـ تشػػر نتاةجنػا إلػػق وجػود  ػػرؽ مميػػوظ  ان سػاي  مميػػة تكػويف الييػػامف.
 ػػ  تركيػػز الكموريػػد  نػػد مسػػتويات السعاليػػة الم تمسػػة لمييػػامف إذ بمػػ  معػػدؿ 

ويات مم  مكا  ء/ لتر( لممسػت59.86 و 59.94 ،79.>9تركيز الكموريد )
 الم تمسة  مق التوال .

  :تركيز الفوسفات غير العضوية في البالزما المنوية
يرتب  تركيز ايػوف السوسػسات غيػر الع ػوية بعمميػة إنتػاج ال ايػة  

وبسعاليػػػػػة أنػػػػػػزيـ السوسػػػػػػساتيز وتركيػػػػػػز  ATP)والمتمامػػػػػة بكميػػػػػػة جزيةػػػػػػات )
توليػػػد ويػػػنظـ تركيػػػز االيػػػوف  مميػػػة إنتػػػاج و  ،الجزيةػػػات مسػػػتقبمة السوسػػػسات
لإلػري توليػد ال ايػة  (ATP) ( مػف جزيةػاتPiال اية إذ تتيرر جزيةػات) 

ويتيد الساةي منها أنزيـ بمركبات    الساةؿ المنو  لتكػوف مركبػات بديمػة 
يقـو السوسساتيز بتيرير ATP) لم اية    يالة يدوث نق)    جزيةات )

ليػػػػد مها إلػػػػق  مػػػػف جزيةػػػػات  ػػػػعيسة ومتوسػػػػ ة ال ايػػػػة(Pi )جزيةػػػػات 
 (. :5) ميةال

تعمػػػؿ ال زيػػػا الييػػػػة داةمػػػا  مػػػػق الميا ظػػػة  مػػػػق نظػػػاـ ايػػػػون   
مناسب لها  بر تنظػيـ  عاليتهػا الم تمسػة بإليػة الي ػوؿ  مػق تػوازف ايػون  
ييا ظ  مق بيةتها ال ارجية إف  دـ وجود م شرات لوجود  مؿ ايػون   نػد 
مجمو ػػػة األشػػػ ا) يميمػػػ  الييػػػامف يو ػػػ   ػػػدـ وجػػػود  ػػػرؽ  ػػػ  تركيػػػز 

وف بػػيف  ػػذ  المجػػامي  ومجمو ػػة األشػػ ا) ال بيعيػػيف إذ بمػػ  معػػدؿ االيػػ
 (.O.S)تركيز االيوف لممجامي  ييد الدراسة االيوف  ػ  المجػامي  المر ػية 

مػػؿ (  يمػػا بمػػ  تركيػػز   ػػ  500ممػػ  غػػراـ /  78.55و >79.7 ،>=.78)
 مم  غراـ / مؿ ( . ;:.78 ) مجمو ة األش ا) ال بيعييف

السركتػوز  ػ  البززمػا المنويػة تػ د  إلػق كمية مػف سػكر  إف وجود
 دـ ا تماد الييمف  مق  عالية السوسساتيز     ممية تيمؿ مركبات وا ةػة 

 Pi)ومتوسػػ ة ال ايػػة و ػػذا يعنػػ  أف الييػػامف تيػػا ظ  مػػق تركيػػز أيػػوف ) 
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لإلػػػري الميا ظػػػة  مػػػق النظػػػاـ أاليػػػون  واف تركيػػػز االيػػػوف ال   ػػػ  الوسػػػ 
نمػػا إلػػق يتػػأار بسعاليػػة األنػػزيـ وبوجػػ ود المركبػػات وا ةػػة ومتوسػػ ة ال ايػػة واف

و ػذا مػا أشػارت إليػه نتاةجنػا  ػ   ،توازف النظاـ أاليػون   ػ  السػاةؿ المنػو 
إذ تشػػير نتاةجنػػا إلػػق  ػػدـ وجػػود  ػػرؽ  ػػ  تركيػػز االيػػوف  نػػد  (=الشػػكؿ )

، 8:.77مسػػتويات السعاليػػة م تمسػػة لمييػػامف إذ بمػػ  معػػدؿ تركيػػز االيػػوف )
  غػػػراـ / مػػػؿ(  مػػق التػػػوال  و ػػػذا يبػػيف  ػػػدـ تػػػأار ممػػ ::.79و  ;=.78

 تركيز االيوف بالسعالية.
  :تركيز الكرياتينين في البالزما المنوية 

( إلػق وجػود  ػرؽ  ػ   50لـ تشر النتاةج ألمو ػية  ػ  الشػكؿ ) 
ومجمو ػة  تركيز الكرياتينيف    البززما المنوية بػيف المجمو ػات المر ػية

  معػدؿ تركيػز الكريػاتينيف  ػ  البززمػا المنويػة إذ بمػ ،األش ا) ال بيعييف
مػػػػؿ(  500ممػػػػ  غػػػػراـ /  88.=و 98.=، 8:.=لممجمو ػػػػات المر ػػػػية )

 0>.= مػق التػوال ،  يمػا بمػ  تركيػز   نػد مجمو ػة األشػ ا) ال بيعيػيف )
 مؿ(. 500مم  غراـ /
( و Cr  ػػػػزت  مويػػػػة ناتجػػػػة مػػػػف تيػػػػوؿ ) إف الكريػػػػاتينيف  ػػػػو 

(PCr) سػاةؿ المنػو  مػف يبػؿ العديػد مػف ال زيػا إذ يسػرز و و يسػرز إلػق ال
 (:5مف يبؿ الييامف ومف يبؿ  زيا ال  ية و زيا األ  اء التناسػمية )

أ ميػػة  ػػ  التشػػ ي) وال  زيػػة لتركيػػز  بعػػدد الييػػامف  لػػذلؾ ال يعتبػػر لػػه
ولػػـ تشػػر النتػػاةج إلػػق وجػػود  ػػرؽ  ػػ   الشػػتراؾ ال زيػػا األ ػػر   ػػ  إ ػػراز .

نيف نسبة إلق  عاليػة الييػامف إذ بمػ  معػدؿ تركيػز الكريػاتينيف تركيز الكرياتي
 500ممػػػػ  غػػػػراـ /  =7.= و >=.=، 88.=م تمسػػػػة ) ةلمسػػػػتويات السعاليػػػػ
  .مؿ(  مق التوال 

و ػػػذا يجعػػػػؿ نسػػػػبتهما   ػػػػ  يالػػػة تػػػػوازف (PCr( و )Crيتواجػػػد ) 
أو نق ػػانها ال تػػ ار  مػػق  (ATP)دا ػػؿ ال ميػػة متسػػاوية  زيػػادة جزيةػػات 

( و ػػذا يعنػػ  ابػػوت نسػػبة الكريػػاتينيف  ػػ  PCr( و )Crزف القػػاةـ بػػيف )التػػوا
 ATP)البززمػػػػا المنويػػػػة و ػػػػـ تػػػػأار  بزيػػػػادة أو نق ػػػػاف جزيةػػػػات ال ايػػػػة )

باإل ا ة إلق كوف الكريػاتينيف يسػرز مػف  وبالتال  يعن   دـ تأار  بالسعالية.
 يبؿ ال زيا األ ر  لذلؾ لـ نزيظ وجود  رؽ    تركيز .

 :سكر الفركتوز في البالزما المنويةتركيز 
( والتػػػ  تماػػػؿ تركيػػػز 55تشػػػير النتػػػاةج المو ػػػية  ػػػ  الشػػػكؿ ) 
والمقاسػػة بويػػدات ) مػػايكرو مػػوؿ / يػػذؼ (   ػػ  البززمػػا المنويػػة السركتػػوز

(  ػػ  (P<0.05لممجمو ػػات المر ػػية الم تمسػػة إلػػق وجػػود ارتسػػاع معنػػو  
قارنة بمجمو ػة األشػ ا) تركيز السركتوز  ند األش ا) يميم  الييامف م

، ;70.8ال بيعيػيف إذ بمػ  معػدؿ تركيػز السركتػوز  ػ  المجػامي  المر ػػية )
مايكرو موؿ / لتر(  مق التوال   يما كاف معػدؿ تركيػز   8,68=و =79.0

وجػػاءت  ػػذ   ،مػػايكرو مػػوؿ / يػػذؼ( 65.85 نػػد األشػػ ا) ال بيعيػػيف )
 Brenzik andالنتػػػاةج م ابقػػػة لمنتػػػاةج السػػػابقة والتػػػ  ي ػػػؿ  ميهػػػا 

Boroko (90و )Coppens (95وم السػػػة لمنتػػػاةج التػػػ  ي ػػػؿ  ميهػػػا ) 
(52) Dickrman et al. 

إف سػػبب ارتسػػاع سػػكر السركتػػوز  نػػد المجػػامي  المر ػػية مقارنػػة  
بالمجامي  ال بيعية  و ناتج  ف يمة استهزؾ سكر السركتوز  ػ  المجػامي  

ايؿ مف اليالة ال بيعية  المر ية بسبب يمة الييامف إذ تستهمؾ كمية سكر
بسػػبب يمػػة  ػػدد ا وينػػتج  نػػه زيػػادة تركيػػز السػػكر بان سػػاي  ػػدد الييػػامف 

وجود  رؽ معنو     تركيز سػكر السركتػوز  نػد  وأو يت النتاةج  (.53)
 :=.78، 70.76مجػػػامي  السعاليػػػة الم تمسػػػة ييػػػث بمػػػ  تركيػػػز السركتػػػوز )

د السػػبب  ػػ  ارتسػػاع مػػايكرو مػػوؿ / يػػذؼ (  مػػق التػػوال  . ويعػػو  =>.:7و
تركيػػػػز سػػػػكر السركتػػػػوز بان سػػػػاي السعاليػػػػة إلػػػػق ان سػػػػاي  مميػػػػة التيمػػػػؿ 
السكر  بسبب وجود  دد كبير مف الييامف الميتػة أو ب يةػة اليركػة والتػ  
ال تستهمؾ جزيةات السكر مما ي د  إلق ارتساع تركيػز السركتػوز بان سػاي 

 (.98) دد الييامف السعالة 
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STUDY THE EFFECT OF SOME BIOCHEMICAL CHANGES IN 

SEMINAL FLUID OF PATIENTS WITH OLIGOSPERMIA 

Ayad F. Darwish Mohamed Q.   ِ Al-ani Wajeh Y. Al-ani 

 

Abstract 
The aim of the present study is to investigate the role of chemical changes of the seminal fluid in the fertility of 

oligospermic men. We evaluated the role of spermatozoal creatine kinase enzyme and seminal plasma alkaline 

phosphatase, Acid phosphatase, total protein, albumin, uric acid, calcium, chloride, inorganic phosphate, createnine and 

fructose in oligospermic patients and their relation to sperm count and activity in 62 individuals ( 42 infertile 

oligospermic, and 20 normal fertile volunteers)، and we subdivided the oligospermia to three subgroups (Mild، Moderate, 

Severe Oligospermia). 

Results: Creatine kinase:-there was a significant increase in the spermatozoal CK in the oligospermic group as 

compared to normal group there was a significant increase in CK levels with decreasing motility. 

Alkaline phosphatase (ALP): there was a significant decrease in ALP activity in the oligospermia as compared to 

normal group, but no change observed related to motility. 

Fructose: there was a significant increase in the level of seminal plasma fructose in oligospermic group as 

compared with normospermic. Within the oligosoermic group and there was a negative correlation between fructose 

concentration and motility.  

There was no significant change observed in Acid phosphatase, Total protein, albumin Uric acid, Calcium, 

Chloride, Inorganic phosphate and Createnine. 

 

 


