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  الخالصة 

 وبة. أجریت الدراسة في محافظة السلیمانیةخصتم في ھذه الدارسة تحدید عدد من العوامل المسببة لضعف ال

بضعف  بةمصا) حالة مرضیة 60، وتضمنت (2014ھر اذار للعام شولغایة  2013ھر تشرین الثاني شالل الفترة من خ

 ةعلى مجموع یةویموحیحوصات الكلفأجریت ا ة.بطضا ةوعجمكم یعیةطب ةلا) ح20(و تلفةوبأسباب مخ ةوبخصال

 .أما )P ≥ 0.05(وى تلبومین عند مسوبة حیث اظھرت النتائج وانخفاضا معنویا في تركیز الكتالیز واالخصضعیفات ال

 لدى )p>0.01في ضعف الخصوبة فقد أظھرت النتائج وجود ارتفاع معنوي عال ( MDA لمالوندایالدیھایدسبة لتأثیر انبال
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Abstract 

In this study is to determine the causative factors of the infertility in a number of 

women. The study has been conducted in Sulaymaniyah governorate during the period from 

November (2013) until March (2014). Infertile patients (60) with different etiologies and (20) 

normal fertile as a control group are included in the research . The following biochemical 

markers are estimated on infertile group there was no significant changes in physical 

characteristics while the results revealed decrease significant levels (P ≤ 0.05) in the effect of 

catalase enzyme and albumin level in infertile women compared with control group. The 

effect of Malondialdehyde level in infertility , the results revealed high significant levels 

(P<0.01) in the effect of Malondialdehyde level in infertile women compared with control 

group. While there was no significant changes in vitamin E , total protein Level infertile 

women compared with control group. 

Key word: Infertility , Antioxidants , Albumin ,Catalase 

 
  المقدمة

ى أنھ عدم القدرة على تحقیق الحمل بعد مرور سنھ واحدة من العالقة الجنسیة یعرف ضعف الخصوبة عل

 ولیة مشتركة بین الزوجین حیث یكون الرجلؤوبة مسخص، یعتبر ضعف ال )1( المستمرة دون اللجوء الى ایة موانع للحمل

وبة ویكون خصال) من حاالت ضعف 35ولة عن (%ؤوبة وتكون المرأة مسصمن حاالت ضعف الخ )30عن (% والؤمس

) Combined Factor) من اسباب ضعف الخصوبة والتي تسمى أسباب مشتركة ( 20ولین عن (%ؤكال الزوجین مس

ولة ؤھناك عدة عوامل تكون مس )Unexplained Factor()2 ،3من أسباب ضعف الخصوبة غیر مفسرة ()  15قى (%بوی

مع  )eggسداد قنوات فالوب التي تمنع اتحاد البویضة (ض وانلبیوالحمل منھا رداءة نوعیة ا تض مستویانخفاعن ا

 او مشاكل تتعلق بالرحم أو قد تكون االباضة عند المرأة غیر منتظمة فیؤدي الى عدم انتظام )spermالحیوانات المنویة (

لنفسي والعصبي غذیة واالجھاد اة وفیزیائیة والعدید من االیائیوكذلك عوامل كیم .)(Menstrual cycle 4الدورة الشھریة 

 وكسجین والنتروجین الفعالة وفي نفس الوقت تسبب أستنزافا في األنظمةوعدد من األمراض تسبب زیادة في اصناف اال

كسدة لھا دور دیة الى التحطیم التأكسدي للمكونات الكیمیائیة وأن األذى الذي تسببھ مركبات االؤالدفاعیة المضادة لألكسدة م

ة التي تلفخمت المرضیة لذلك اوجدت اجسام الكائنات الحیة الیات دفاعیة ضد مركبات األكسدة الاالأساسي في الكثیر من الح

إزالة نھا تعمل على كسدة التثبط تأثیر اال خاصةمركبات عضویة  ي. مضادات األكسدة ھ)5(تسمى مضادات األكسدة

لمضادة لألكسدة تتفاعل مع الجذور الحرة قبل . المواد اnitric oxideوالنیتروجین مثل  ROSوكسجین الفعالة اصناف اال

   .)6(من تفاعل األكسدة وبالتالي توفیر الحمایة ،أن تكون قادرة على التفاعل مع جزیئات أخرى
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  المواد وطرائق العمل

   وموقعھ حثبلا مدة

 لدم من المرضىاجریت ھذه الدراسة في مختبرات مستشفى شیري نقیب للنسائیة في محافظة السلیمانیة وجمعت نماذج ا

 شملت ، 2014 ولغایة شھر أذار للعام 2013بضعف الخصوبة األولي خالل الفترة من شھر تشرین الثاني  اتباالمص

 سنة بعد أن )45-18وبة تراوحت أعمارھن بین (صمریضة من النساء اللواتي یعانین من ضعف الخ )60الدراسة (

   .صصت حالتھم من قبل المالك الطبي المتخصخشُ 

  

  رائق العملط

  تقدیر تركیز األلبومین في مصل الدم

Determination of albumin in blood serum 

 سول األخضر التي أستخدمت فیھا عدة التحالیل الجاھزة من شركةیتم تقدیر تركیز األلبومین بأستخدام طریقة بروموكر

)BIOLABO( لكل  سول األخضریمن كاشف بروموكر مل 1أضیف  ،ختباریب االبالفرنسیة حیث تم تحضیر عدد من أنا

 5رفة لمدة غت في درجة حرارة الحضنل الدم لكل انبوب مزجت جمیع األنابیب ومصمن نماذج  10l أنبوبة.وأضیف

  : تیة ین أعتمادا على المعادلة االدقائق وحسب تركیز األلبوم

  

Albumin conc. 
absorbanceStandard

absorbanceSample  (calibratot value. 5 gm /dL)  

 

  یم الكتالیز في مصل الدمزتقدیر تركیز ان

Determination of Catalase in blood serum 

  Basic principleالمبدأ األساس 

 ، 2Oجین سواألوك O2Hوتكوین الماء  2O2Hیعتمد طریقة القیاس على قابلیة تفكك  Goth -Lتم تقدیره بأستخدام طریقة 

اصیة قیمة متصف في االختالیمثل اال ،نانومیتر  240عند طول موجي  2O2Hصاصیة تنخفاض في اموالتي تعتمد على اال

   .)7(فعالیة األنزیم 

  

  العمل طریقة

 pHول دارئ الفوسفات حلم 60mmolفي  2O2Hن م mol65بة اول األساس بأذمحتم تحضیر ال

 37°حرارة  عند درجة.ثم حضن النموذج  اسسول األمحمن  1mLمن مصل الدم الى  0.2mL.وبعدھا تم أضافة )7.4(
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األنزیم بوحدة  فعالیة اب.تم احتس240nmجي وة عند طول متصاصیفي األم ضاخفنثانیة .وتم قراءة األ 120لمدة 

   عالمیة/ لتر).ة(وحد

  

  تقدیر مستوى ( المالون داي الدیھاید) في مصل الدم

Estimation of Malodialdehyde(MDA) in blood serum  

  Basic principleالمبدأ األساس 

 thiobarbituricیوباربیوتریك ثااعل حامض فتم تقدیر تركیز المالون داي الدیھاید في مصل الدم عن طریق ت

))acid (TBA) مع بیروكسدة الدھن وبشكل رئیسي المالون داي الدیھاید (MDAا للطریقة التي حضرت من قبل ق) وف

)al o etaRیة لھ عند الطول الموجي تصاصدة األمشن ناتجا ملونا وتم قیاس ) . وھذا التفاعل یتم في وسط حامضي ویكو

   .)8(نائومیترا 532

  

  
  

   Procedureة العمل طریق
  كاشف  ریتحضتمTBA ) 0.67عن طریق إذابةgm من حامض (TBA ف) 100يmL من (DW الماء المقطر 

 ) من حامض الخلیك البارد2mLو ( TCAور كل) من حامض الخلیك ثالثي ال20gmمع (

)glacial acetic acid(  

  0.1اضیف mL  0.9من البالزما فيmL  من الماء المقطرdistilled water  بداخل أنبوب زجاجيglass 

tube. 

  0.5اضیف mL یوباربیوتریك (ثاشف حامض امن كthiobarbituric acid (TBA  

 غليي حام ماء مفم ترك الخلیط لمدة ساعة واحدة ث .boiling water bathبعد التبرید أجریت عملیة الطرد . 

  .rpm 4000ة بسرعة یقدق 10المركزي لكل أنبوب لمدة 

  532تم قراءة شدة امتصاصیة الناتج الوردي اللون عندnm. 

  تم تحدید مستوىMDA دا على المعادلة األتیة ااعتم : 
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(MDA) concentration 
Vt)10(1.56
Vs1010Ab

5

36




  

  

Ab :  امتصاصیة النموذجabsorbance of the sample   

Vs حجم النموذج :(0.1mL) Sample volume  

Vt:  الحجم الكلى(1.0mL )total volume  
51.56X10:  ) معامل االمتصاص الموالري(molar absorption coefficient   

  .  )MDA-TBAلمعقد (

  

   في مصل الدم Eمین یتاتقدیر ف

Estimation of vitamin E in blood serum  

  Basic principleالمبدأ األساس 

 لیزا أذ تم أضافة النماذجستخدام العدة المعتمدة على طریقة االأفي مصل النماذج ب Eتم تقدیر قیاس فیتامین 

،  )HPR) horseradish peroxidaseى أنزیمعلالحاویة  Eوالمحالیل القیاسیة الى الحاویات ثم أضافة مضادات فیتامین 

یحضن المزیج ثم یغسل ألزالة األنزیم غیر المقترن بعد أضافة محلول التلوین لتغییر اللون الى اللون األزرق وبعد أضافة 

  . Eحول الى اللون األصفر تتناسب كثافة اللون مع تركیز فیتامین تمحلول األیقاف ی

  

   Procedureة العمل طریق

 50تم أضافةmL یات اسي الى الحاویمن المحلول القstandard wells. 

  40تم أضافةmL  من المحلول المخففstandard diluent 10وL .من العینة الى الحاویات 

  50تم أضافةL  ول أیقاف التفاعل محلمنStop solution حول اللون األزرق تالى كل حاویة ألیقاف التفاعل و

 فر.صمباشرة الى اال

 450جي متصاصیة لھ عند الطول الموتم قیاس شدة االnm. 

 متصاصیة تم استخالص النتائج من خالل قراءة االAbsorbance  بوساطة جھازELISA وعلى الطول الموجي 

واألمتصاصیة  Standardة یالقیاس Concentrationم تم رسم منحنى بین تركیز المادة ثنانومتر ومن  )450(

 راج تركیزھا.ط قراءات العینات قید الدراسة على المنحنى الستخیتم تسق اوبعدھ
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  تقدیر مستوى البروتین الكلي في مصل الدم

Estimation of total protein in blood serum 

 ) حیث تتفاعل األصرة الببتیدیةBiuretل الدم وفقا لطریقة البایوریت (صتم قیاس تركیز البروتین الكلي في م

ص متی )3- 2كل (شكما في ال )مزرق  – جيبنفسوني ( للبروتین مع ایونات النحاس في المحلول القاعدي لتكون معقدا ل

   . )9(نانو میترا  450یة بواسطة المطیاف عند الطول الموجي صصاتس األماقتوبعدھا 

  

                                   2       – 
Protein   Cu   +  OH   blue - violet complex 

  

  Procedure العملطریقة 

 ت لكل واحد.یمل من كاشف البایور 1 اضیفت ،ختبارب االیتم تحضیر عدد من أناب 

  10تم أضافةl من نماذج مصل الدمserum samples لكل أنبوب 

 دقائق 5وحضنت في درجة حرارة الغرفة لمدة  بمزجت جمیع األنابی 

 تیةتم حساب تركیز البروتین الكلي أعتمادا على المعادلة اال  

  

protein  conc.  absorbanceStandard
absorbanceSample  (calibratot value. 6 gm /dL) 

  

  النتائج والمناقشة

  تأثیر تركیز األلبومین والبروتین الكلي في ضعف الخصوبة

ین المقارنة بین مجموعة النساء ضعیفات ب) الذي ی1أظھرت الدراسة الحالیة وكما ھو مبین في الجدول رقم (

نت النتائج بالنسبة لمجموعة اكلبومین و) في تركیز اال0.013اض معنوي(خفاء السلیمات وجود انوبة ومجموعة النسخصال

 0.6119±4.3184( ) وبالنسبة لمجموعة النساء السلیمات2.88570.6520 gm./dLوبة (خصالنساء ضعیفات ال

gm/dL 2.023±8.105صابات (تائج للنساء الملننت ااكالبروتین الكلي فروقا معنویة أذ ). في حین لم یظھر gm/dL (

   gm/dL 1.540±8.001).ت (اوالنساء السلیم
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  ) لدى مجموعة النساء MDAاتج أكسدة الدھون (نثیر مضادات األكسدة وأت ):1(الجدول 
  تة بالنساء السلیمانرقاالمصابات بضعف الخصوبة م

  
 

 االنحراف المعدل 
 المعیاري

  عة المصابات بضعفمجمو  N=20مجموعة السیطرة   المتغیرات
 N=60الخصوبة 

8.0011.540 
Range 5.36-10.22 

8.1052.023 
Range 5.31-14.27  البروتین الكليgm/dL  

4.31840.6119 
Range 3.41-5.69 

2.88570.6520 
Range 2.51-5.2 لبومین االgm/dL  

0.55380.5554 
Range 0.225- 2.524 

0.45930.3757 
Range 0.24-2.74 ین امتفیng/mL E  

88.7518.30 
Range 64.96-180.34 

115.8739.90 
Range 64.53-210.08 ن داي الدیھاید الومnmol/mL  

1.5458±0.5143 
Range 0.69-2.46 

1.1630±0.5650 
Range 0.60-2.55 U/mL كتالیزال  

  

 كتین وكذلك نتیجةواللبومین نتیجة لتغیرات حاصلة للھرمون اللوتیني او لھرمون البرض االخفایعزى سبب ان

  . )10(تناول االدویة والعقاقیر حیث ان تناول االدویة والعقاقیر من شانھا خفض تركیز االلبومین ویتفق معنا الباحث 

 ر المعدنیة والتي تشاركصن لھ القابلیة على االرتباط بالعنالبومین من مضادات األكسدة داخلیة المنشأ الیعتبر اال

جھاد دروكسیل ویقلل من األیعالتھا المختلفة عندما تكون بشكلھا الحر وبالتالي یثبط تولید جذر الھفي حدوث األكسدة بتفا

 زموزي وعلى استقراریتھ والذي ینضموفي المحافظة على الضغط اال اساسیاً  ضافة الى انھ یلعب دوراً ، باال أكسديتال

 ) یقل تركیز Oxidative stressجھاد التأكسدي (توزیع السوائل داخل وخارج األوعیة وكرد فعل لوجود حالة األ

 ديؤأكسدي الذي یتجھاد اللبومین في ھذه الدراسة الذي یعد من الكاسحات للجذور الحرة التي تتكون عند حدوث حالة االاال

 جین الفعالاج جذر األوكستأكسدي عندما یزداد أنت.حیث یحدث اإلجھاد ال )12, 11(غیر في الوظیفة الحیویة للبروتین.تالى 

ROS واألنواع األخرى من الجذور الحرة و یكتسح ھذا من قبل مانعات التأكسد نتیجة لإلنتاج المتزاید لجذر األوكسجین 

تكون قادرة  )لبومینصة لمانعات التأكسد نتیجة االستخدام المتزاید. أن مانعات التأكسد (مثل االناقأو الكمیات ال ROSالفعال 

 . ومن)13(ل بسبب استھالكھ كمضاد لألكسدة في الدمصور الحرة وبالتالي یقل تركیز البومین المعلى إیقاف انتاج الجذ
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وبة المرأة حیث أن الجذور الحرة تعیق عمل الخالیا الطبیعیة صبشكل سلبي على خ المعلوم ان زیادة الجذور الحرة یؤثر

ولة عن إحداث ؤبیرة من الجذور الحرة تكون المسإذ إن تكوین كمیات ك ،كسدة ؤوقد تحولھا الى خالیا غیر طبیعیة وم

لبومین من شانھا ل لتركیز االاصالعدید من التغیرات الكیمیائیة الحیاتیة في بنیة ووظیفة الخالیا التناسلیة وھذا الخلل الح

   .)14(ي تسبب ضعف الخصوبة عند النساء التالناث وباب لدى االخصفي اال احداث أعاقة

  

  ون داي الدیھاید في ضعف الخصوبةلماالتأثیر مستوى 

مات في تأثیر السلیصوبة والنساء لخابات بضعف اص) توضح المقارنة بین مجموعة النساء الم1(نتائج الجدول 

مالون داي الدیھاید ل) في مستوى اp=0.005اذ أظھرت النتائج وجود ارتفاع معنوي (  ،مستوى المالون داي الدیھاید 

وبالنسبة لمجموعة  )115.8739.90 nmol/mLصابات بضعف الخصوبة (ممجموعة النساء الوكانت النتائج بالنسبة ل

  )nmol/mL 18.30±88.75النساء السلیمات ( 

اع معنوي في فتر. والذین من خالل بحوثھم تبین لدیھم ا)15(وصل إلیھا الباحث تجاءت ھذه النتائج متطابقة مع النتائج التي 

  .)MDA( ـمستوى ال

 الدھنیة غیر ضالذي یعد الناتج النھائي ألكسدة الدھون لألحما MDAه الدراسة ارتفاعا في تركیز لوحظ في ھذ

 شرا واضحاؤونتوقع أن ھذه الزیادة تعطي م ROSالمشبعة للعدید من الخالیا التي من ضمنھا خالیا البویضة نتیجة زیادة 

شرات على حدوث األكسدة داخل الجسم ؤالم ھي احدى اھم MDAجھاد التأكسدي كون ان قیمة على حدوث حالة اال
 بةمصاحوالى امراض اخرى  ضوالناتجة عن تداخل العدید من العوامل منھا الداخلیة الناجمة عن تفاعالت االی .)17،16(

 بیة الوعائیة وداء السكري وأمراض اخرى وكذلك الخارجیة كالعوامل البیئیةلوبة مثل البدانة واألمراض القصلضعف الخ

 Reactive oxygen species. باألضافة الى ذلك تكون ناجمة عن زیادة أنواع األوكسجین الفعالة  )18،19(شعاعات واإل

 دي الى زیادةؤی اة للغشاء الخلوي مماتیالتي تمارس تأثیرھا السمي الخلوي بوساطة أحداث أكسدة الدھون للببتیدات الفوسف

 damageلي الموت الخلوي وتقود ھذه الى حالة اإلجھاد التاكسدي نفوذیتھ وفقدان تكامل ونشاط انزیماتھ وبالتا

Oxidative  فضال عن ذلك ان التأثیر األكثر وضوحا ھو اتالف وتحطیم  )20(المسببة لضعف الخصوبة عند اإلناث .

 باشر الدورویض وتتلف بشكل ملتبدي خلال في اؤاغشیة وصررا كبیرا في تركیب الخالیا التناسلیة ووظائفھا وبالتالي ت

 كسدة فضال عن ذلك ان مركبات األكسدة یمكن ان تحطم الحامض النووي الرایبوزي منقوصالدفاعي لمضادات اال

  .)21(یوتیدیة لالنیوك DNAاألوكسجین والبروتینات وذلك من خالل أكسدة قواعد 

  

  في ضعف الخصوبة Eن میاتتأثیر تركیز الكتالیز وفی

وى الكتالیز لدى ت) في مسp=0.010اض معنوي ( خف) الى وجود ان1دول رقم (أشارت النتائج الموضحة في الج

 فاتیعضالنساء  ةة لمجموعبالنتائج بالنس انتوك ،النساء السلیمات  ةمجموع ة معارنقم ةوبصت الخضعیفاالنساء  موعةمج

كأحد  Eم یظھر فیتامین . بینما ل)1.54500.5143وبالنسبة لمجموعة النساء السلیمات ( )1.1630±0.5650الخصوبة (
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) مقارنة بالنساء السلیمات 0.45930.3757 ng/ mLبات (صانزیمیة فروقا معنویة للنساء الممضادات األكسدة غیر اال

0.5538±0.5554 ng/ mL)(.  

 Free radicalsع من عملیة استمرار االنتشار للجذور الحرة نیعد الكتالیز من مضادات األكسدة الكاسحة التي تم

 في ضلعب الكتالیز دورا مھما في ازالة السموم الناجمة عن بیروكسید الھیدروجین نالحظ في الدراسة الحالیة انخفاو ی

لص دي الى عدم القدرة على التخؤتركیز الكتالیز ویعزى سبب ذلك الى حدوث أجھاد تأكسدي وانخفاض مضادات األكسدة ی

 الضار في ) 2O2H(تأثیر   ھو احد كاسحات الجذور الحرة إذ یقوم بإزالةیعد إنزیم الكتالیز  .حیثُ  )22(من الجذور الحرة 

 )25(دي إلى سرعة استھالك األنظمة الدفاعیةؤ. وفي حالة تكون الجذور الحرة وزیادة فرط األكسدة فإنھا ت )23،24(الخلیة 

 ثوي ومن المعروف أنھ یحدث نتیجةصورة مباشرة على وظیفة الجھاز التناسلي األنبثر ؤ.حیث أن حالة األجھاد التأكسدي ت

صناف األوكسجین أدي الى زیادة ؤومضادات األكسدة فأن تكوینھ ی )كسدة(الجذور الحرةؤول عدم التوازن المواد المصح

تركیز الكتالیز أدى الى زیادة تركیز  ض. وبالتالي فأن انخفا)26(الفعالة والجذور الحرة وتثبیط عمل مضادات األكسدة 

 دي ضررا كبیرا في الجھاز التناسليؤھیدروجین الذي یسبب تغیرات ھیكلیة ووظیفیة في خالیا البویضة تبیروكسید ال

  . )27(وتمنع اندماج الحیوان المنوي بالبویضة وبالتالي تسبب ضعف الخصوبة 
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