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  الخالصة

م في  2012/ تشرین الثاني /  10م ولغایة  2011/ تشرین الثاني /  20اجریت ھذه الدراسة في محافظة دیالى للفترة من 

مختبر الصحة العام في بعقوبة ، كان الھدف من الدراسة ھو تحدید دور ھرمون اللبتین وبعض العوامل المناعیة والتي ھي 

IL – 6   وCRP  في العقم لدى الرجال والنساء ، بینت ھذه الدراسةان مستوى ھرمون اللبتیـــن لدى الرجـال العقیـمین

ــاء العقیـمـات (  ±  2,53) اعلى من مستواه لدى الرجال الخصبین والنساء الخصبــات (  1,26±  18,22والنســــــــ

) ، فیما لوحظ في ھذه الدراسة ایضا  ان ھناك انخفاضا في مستوى  p<0,05)  بفرق احصائي ذو داللة معنویة (   0,04

IL – 6   ) مقارنة بالرجال الخصبین والنساء الخصبات (   1,87±  34,69لدى الرجــال العقیمین والنسـاء العقیمـــات (

(   CRPالیجابین في فحص ) بفرق احصائي ذو داللة غیر معنویة ، فیما كانت نسبة الرجال العقیمین ا ±2,26  37,28

) ، وان نسبة النساء العقیمات  % 0,91(   CRP) اعلى من نسبة الرجال الخصبین االیجابین في فحــص  % 35,45

)  % 4,55(  CRP) اعلى من نسبة النساء الخصبات االیجابیـات في فحص % CRP  )59,09االیجابیات في فحص 

  ).  p<0,01بفرق احصائي ذو داللة  معنویة (

  IL – 6العقم , اللبتین ,  الكلمات المفتاحیة:
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Summary  

This study has been done in Diyala province from 20/ Nov./2011 to 10/ Oct. / 2012 in general 

laboratory in Baguba hospital . The main goal of the study is to limit the role of leptin 

hormone and some immunological factors such as IL – 6 and CRP in infertility in male and 

female .The study showed that the level of leptin hormone for the infertile male and female     

( 18.22 ± 1.26 ) which is higher than the fertile male and female ( 2.53 ± 0.04 ) with statistical 

difference ( p<0.05 ) , This study showed that the reduction in the level of IL – 6 in infertile 

male and female ( 34.69 ± 187 ) Comparing with fertile male and female ( 37.28 ± 2.26 ) 

without statistical difference .mean while the of positive infertile male in the test of CRP        

( 35.45 % ) higher than the level of positive fertile male in the test of CRP ( 0.91 % ) and the 

level of positive infertile female in the test CRP ( 59.09 % ) is higher than the level of positive 

fertile female in the test CRP ( 4.55 % ) with statistical difference ( p<0.01 ).. 

Keyword: Infertility , Leptin , IL – 6 . 

 
  المقدمة

)  75 ( شھرا من العالقة الجنسیة غیر المنقطعة وتؤلف نحو 12خالل مدة  تعرف الخصوبة انھا القدرة على حدوث الحمل

ویمثل ھوالء نحو   Infertileمن االزواج اما في حالة عدم حدوث الحمل بعد تللك المدة فیعد االزواج غیر خصیبین  %

ة لزیادة قدرتھم على )% من االزواج غیر الخصیبین على االستشارة الطبی  15ویعتمد ( )  1) % من االزواج ( 52(

) % غیر خصیبین بالرغم من  10 انجاز الحمل وباالعتماد على العقاقیر الطبیة الخاصة بالعقم في حین یبقى اقل من  (

من الھرمونات التي تلعب دور مھم في   Leptin hormoneیعد ھرمون اللبتین  ) ، 2االستشارة الطبیة وتناول العقاقیر ( 

 Glucose metabolismكما انھ یؤثر على ایض الكلوكوز ) 3الل تعزیز او تثبیط تناول الغذاء ( تنظیم وزن الجسم من خ

، والغدة   Immune system، والجھاز المناعي   Reproductionوالتكاثر   Sexual maturation، والبلوغ الجنسي  

رمون اللبتین في االنسجة الدھنیة ، یصنع ھ Growth hormone l ( 4 )وھرمونات النمو  Thyroid glandالدرقیة 

تشیر   ( 5 )ولھ تركیب یشبھ تركیب الوسائط الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویة   White adipose tissueالبیضاء 

  الدراسات الحدیثة الى ان اللبتین یلعب دورا مھما في نقل الطاقة الى الجھاز التكاثري حیث یزود النطف الغیر ممكنة

Incapacitated بالطاقة التي تستھلكھا اثناء عملیة التمكــــــــــــــــینCapacitation ( 6 ) ان الوسائط الخلویة (بروتینات

ذات اوزان جزیئیة صغیرة ) تلعب دورا مھما في االستجابة المناعیة ولھا تاثیر مھم في التكاثر من خالل الجھاز العصبي 

حیث تحفز افراز المواد المرتبطة باالباضة   Ovariesوكذلك تأثر على المبایض   Neuro-endocrineوالغدد الصم 
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Ovulation   مثل تحفیز افراز البروستاكالندیناتProstaglandins  الضروري في تمزیق جدار الجریباتFollicular 

wall   لتحریر البیضةOocyte   وكذلك تأثر على الخصىTestis  م والبطانة الداخلیة للرحEndometrial والمشیمة( 

الذي یلعب دور مھم في تنظیم االستجابة المناعیة وتفاعالت الطور الحاد   IL – 6من اھم الوسائط الخلویة ھو ،  (7

Acute phase protein   فضال عن دوره في التكاثر حیث وجد ان مستوىIL – 6   مرتفعا في بالزما السائل المنوي

لھ عالقة بالعقم   IL – 6وان الوسیط الخلوي   Normal maleمقارنة بالذكور السویین Infertile maleللذكور العقیمین 

مرتفعا لدى االشخاص المصابین بالدوالي    IL – 6قد یكون مستوى  ) ،  ( 8وھو مھم جدا في تشخیص ومعالجة العقم 

Varicocele  والتھاب القناة التناسلیةGenital tract infectionلمصابین بقلة النطف واالشخاص اOligoospermia 

اذا  Asthenospermiaواالشخاص المصابین بوھن النطف  Teratospermiaواالشخاص المصابین بتشوه النطف 

  . ( 9 )ماقورنوا باالشخاص الطبیعین 

  

  طرائق العمل

   Study groupمجامیع الدراسة  - 1

ورجال مصابین بالعقم الثانوي ، كما تم جمع عینات   Primary infertilityتم جمع عینات لرجال مصابین بالعقم االولي  

  Secondary infertilityونساء اخریات مصابات بالعقم الثانوي   Primary infertilityلنساء مصابات بالعقم االولي 

 ورجال یعانون من قلة النطف Azoospermia، كما تضمن العینات ایضا رجاال یعانون من حالة الالنطفیة 

Oligoozoospermia  فیما  جمعت عینات لرجال خصیبینFertile men    الیعانون من ایة مشاكل في الخصوبة

Fertility   كما جمعت عینات من نساء خصیبات ،Fertile women   الیعانین من ایة مشاكل في الخصوبةFertility   

  Seminal fluid analysisفحص السائل المنوي  - 2

لسائل المنوي بمساعدة اثنین من االختصاصین في مجال فحص السائل المنوي حسب الطریقة التقلیدیة تم اجراء فحص ا

وھم االشخاص   Oligozoospermiaالمتبعة في جمیع المختبرات ، حیث تم تقسیم النماذج المفحوصة الى قلیلي النطف

) حیوان منوي  ، و عدیمي النطف    20,000,000لحیواناتھم المنویة ھو اقل من ( Total countاللذین كان العدد الكلي 

Azoospermia   10االشخاص الذین لم یشاھد لھم اي حیوان منوي في كل السائل المنوي المقذوف)( .  

   Leptin testفحص اللبتین  - 3

توي الحفر ، حیث تح  Sandwichبطریقة الشطیرة  ELISAتم فحص اللبتین بتقنیة االمتزاز المناعي المرتبط باالنزیم 

Wells   في صفیحة االختبار على ضدیات ( اضداد ) احادیة النسیلةMonoclonal antibodies   موجھة الى مواقع

وخالل عملیة اضافة المصل الى الحفر وحضنھا تكون معقد   Leptin moleculeمستضدیة محددة على جزیئة اللبتین 
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Sandwich  لضدیات ) المخصصة ضده والموجودة داخل الحفر ناتج من ارتباط اللبتین مع االضداد ( اWells   وبعد

االنزیمي لتحدید   Strptavidin peroxidaseعملیة الحضن تغسل الحفر الزالة المواد الغیر مرتبطة ومن ثم یضاف معقد 

 Colorنیة الذي یساعد في تطور الكثافة اللو  Substrate solutionالمواد المرتبطة ، وبعدھا یضاف محلول الركیزة 

intensity   لتحدید تركیز اللبتینLeptin concentration   ( 11)في مصل المریض .  

           IL – 6 test ستة  –فحص البین ابیضاضي  - 4

 Enzyme immunoassayباستخدام تقنیة القیاس المناعي االنزیمي  IL – 6ستة  -تم فحص البین ابیضاضي

technique  بطریقة الشطیرةSandwich   حیث توجد في حفر الصفیحة لعدة الفحص ضدیات ( اضداد ) احادیة النسیلة

Monoclonal antibodies   ستة  –مثبتة ومخصصة للبین ابیضاضيIL – 6   وعند اضافة مصل المریض ،Sample 

بین ابیضاضي ستة التي ھي ال Antigensسوف تتكون معقدات ناتجة من ارتباط المستضدات   Standardاوالمادة القیاسیة

 IL – 6  ( االجسام المضادة ) الموجود في المصل والضدیاتAntibodies   الموجودة في الحفر حیث ان اي كمیة من

موجودة في المصل سوف ترتبط باالجسام المضادة المخصصة لھا والمثبتة في حفر   IL – 6ستة  –البین ابیضاضي 

د الغیر مرتبطة من داخل الحفر ، وبعدھا یتم اضافة انزیم رابط لالجسام الصفیحة ، وعند غسل الحفر سوف تزال الموا

باالجسام المضادة لھ ومن ثم تغسل الحفر الزالة المواد المتبقیة   IL - 6المضادة بالمستضدات  حیث یقوم ھذا االنزیم بربط 

 IL ظھار اللون اللذي سیحدد نسبة الى الحفر ال  Substrate solutionوالغیر مرتبطة ، وبعدھا یضاف محلول الركیزة 

الموجودة في العینة وعند انتھاء التفاعل سوف یتم قیاس النسبة بواسطة قارئ الصفیحات الدقیقة من خالل التطور   6 –

  ) . ( 12اللوني الذي ظھر

   C. Reactive protein testفحص بروتین سي التفاعلي  - 5

 Antigenكمستضد    CRPبین بروتین سي التفاعلي   Agglutinationیعتمد ھذا الفحص على حدوث تفاعل التالزن 

لھذا البروتین والمغطات على سطح جزیئات مطاطیة تسمى جزیئات الالتكس   Specific antibodiesوالضدیات النوعیة 

Latex   وھيAnti- human CRP antibodies  ذا حیث ان التفاعل التالزني المرئي سیحدد الزیادة في مستوى ھ

  . ( 13 )البروتین عن النسبة الطبیعیة المحددة في عدة الفحص 

  

  النتائج والمناقشة

  تأثیر ھرمون اللبتین في الرجال والنساء  – 1

) الفرق في مستوى ھرمون اللبتین لدى الرجال العقیمین والنساء العقیمات مقارنة بالرجال الخصبین  1یبین الشكل ( 

ت ھذه الدراسة ان مستوى ھرمون اللبتیـــن لدى الرجـال العقیـمین والنساء الخصبات ، حیث اظھـر
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ـــــــــــــــــات (  ـــــــــــــــــــــــــــــاء العقیـمــــــــ ) اعلى من مستواه لدى الرجال الخصبین 1,26±  18,22والنســــــــ

  ) . p<0,05)  بفرق احصائي ذو داللة معنویة (   0,04±  2,53والنساء الخصبــات (  

  

  ) تأثیر ھرمون اللبتین على العقم لدى الرجال والنساء 1الشكل ( 

عند مراجعة اغلب المراجع االدبیة السابقة  من رسائل ، اطاریح ، بحوث علمیة وجد  انھ لم تتطرق اي دراسة سابقة الى 

ھرمون اللبتین لدى الرجال العقیمین والنساء العقیمات ، ھذا وتشیر ھذه الدراسة الى ان ھرمون اللبتین مرتفعا  دراسة تأثیر

وفرط  Obesityترتبط السمنة  ) ،  p<0,05لدى الرجال العقیمین والنساء العقیمات بفرق احصائي ذو داللة معنویة (

السمنة  تسبب  ان، حیث   Ob geneلجین السمنة  Mutationة الطفرات الوراثیفي االنسان مع   Hyperphagiaالجوع 

، واضطراب في االیض   Reproduction، وخلل في التكاثر   Energy expenditureاختزال الطاقة المستھلكة 

Metabolic   وقد وجد ان مستوى ھرمون اللبتین ،Leptin   ذو تركیز عالي لدى االشخاص البدناء حیث انھ یعتبر

من خالل االشارات   Energy expenditureوالطاقة المستھلكة   Food intakeمنظما لتوازن الغذاء الداخل ھرمونا 

وقد حددت عالقة سلبیة بین السمنة   Energy stored ( 14 )التي ینقلھا الى الدماغ حول التغیرات في الطاقة المخزنة 

Obesity   والخصوبةFertility   راط سنة من قبل ابوق 2500قبلHippocrates ( 15 )  فیما ینتج التركیز العالي

  Estrogenالى االستروجین    Androgenفي الرجال البدینین من زیادة تحول االندروجینات   Estrogenلالستروجین 

في الرجال الناتج من السمنة من الممكن ان یسبب تغیرات   Sex hormone، وان عدم االنتظام في الھرمونات الجنسیة 

 Maleوالمعالم االخرى للتكاثر لدى الرجـــــــــــــــــــــــــــــال  Spermatogenesisكبیرة في عملیة توالد النطف 
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reproduction ( 16 )  ،بعدم انتظام الدورة الشھریة  في النساء  وترتبط السمنةMenstrual irregularities  عدم ،

والعقم ،  Polycystic ovary syndromeتالزمة تكیس المبایض ، م  Chronic anovulationاالباضة المزمن 

Infertility   ( 14 )لدى النساء.  

  

  في الرجال والنساء .  IL – 6تأثیر  - 2

لدى الرجال العقیمین والنساء العقیمات مع الرجال الخصبین والنساء   IL – 6) الفرق في مستوى  2یبین الشكل ( 

ــــــــــــــــــال العقیمین   IL – 6ذه الدراسة ان ھناك انخفاضا في مستوى الخصبات ، حیث اظھرت نتائج ھ ـــ لدى الرجـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــاء العقیمـــات (   37,28) مقارنة بالرجال الخصبین والنساء الخصبات (   1,87±  34,69والنســــــــ

لدى   IL – 6) ان ھناك انخفاضا في مستوى  17 – 4كما یبین الشكل (  ) بفرق احصائي ذو داللة غیر معنویة  ، ±2,26 

  الرجال العقیمین والنساء العقیمات مقارنة بالرجال الخصبین والنساء الخصبات بفرق احصائي ذو داللة  غیر معنویة .

  

  یماتعلى الرجال العقیمین والنساء العق IL – 6) تأثیر  2الشكل( 

عند مراجعة اغلب المراجع االدبیة السابقة من رسائل ، اطاریح ، بحوث علمیة وجد انھ لم تتطرق اي دراسة سابقة لقیاس 

لدى الرجال الخصبین والنساء   IL – 6لدى الرجال العقیمین والنســاء العقیمات ومقارنتھ بمستوى   IL – 6مستوى 

لدى الرجال العقیمین والنساء العقیمات اقل من مستواه لدى   IL – 6مستوى  الخصبات ، ھذا وتشیر ھذه الدراسة الى ان

  الرجال الخصبین والنساء الخصبات بفرق احصائي ذو داللة غیر معنویة  .
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العدد والنسبة المئویة للرجال العقیمین والخصبین والنساء العقیمات والخصبات االیجابیات والسلبیات في فحص  - 3

CRP   

) اعلى من نسبة الرجـــــال  % CRP   )35,45الدراسة ان نسبة الرجال العقیمین االیجابین في فحص اظھرت ھذه 

) ، وان نسبة النساء العقیمات  3) كما في الشكل (  % CRP   )0,91الخصبین االیجابین في فحــــــــــــــــــــــص 

)  % 4,55(  CRPلخصبات االیجابیات في فحص ) اعلى من نسبة النساء ا  % CRP  )59,09االیجابیات في فحص 

  ) .  4) كما في الشكل (   p<0,01بفرق احصائي ذو داللة  معنویة(

  

  لدى الرجال العقیمین والخصبین . CRP) مقارنة نسبة االیجابیة في فحص   3الشكل ( 
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  لدى النساء العقیمات والخصبات . CRPیجابیة في فحص ) نسبة اال 4الشكل ( 

عند مراجعة اغلب المراجع االدبیة السابقة من رسائل ، اطاریح ، بحوث علمیة وجد انھ لم تتطرق اي دراسة سابقة الى 

ذا وتشیر بین الرجال العقیمین والخصبین ، النساء العقیمات والخصبات ، ھ CRPمعرفة نسبة االیجابیة والسلبیة في فحص 

) اعلى من نسبة االیجابیة في   % 35,45لدى الرجال العقیمین (  CRPھذه الدراسة الى ان نسبة االیجابیة في فحص 

ـال الخصبیــــــــــن (  CRPفحص  ـــــ ــــ ) ، ، كما  P<0,01) بفرق احصائي ذو داللة معنویة (  % 0,91لدى الرجـ

لدى  CRP) اعلى من نسبة االیجابیة في فحص  % 59,09نساء العقیمات ( لدى ال CRPكانت نسبة االیجابیة في فحص 

ــــــــــــات (    ) . P<0,01) بفرق احصائي ذو داللة معنویة (  % 4,55النساء الخصبــــــــــ
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