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دراسة وراثية ـ خلوية لألشخاص الذين يعانون من حالة الالنطفية وقلة النطف الشديدة
في محافظة االنبار

سمير مشرف خلف ، 6عادل فوزي شهاب ، 2عقيل حسين علي العاصي

2

 1قسم علوم الحياة  ،كلية التربية للبنات  ،جامعة االنبار ،الرمادي  ،العراق
 2قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

*مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األول

( تاريخ االستالم ---- 2212 / 12 / 11:تاريخ القبول) 2211 / 3 / 11 :

الملخص

اجررري تحليررل السررانل المنرروي لر ر( )323فرررد مررن المر رري قليلررو ال
ال

رروبة فررو محاف ررة االنبررار والررنين تررم تيسرريم م إلرري مجمرروعتين اسررتنادا إلرري نررو

رروبة إن ت ررمنت المجموع ررة األول رري ح رراالت ال نط ي ررة وع رردد م )%22.23(212والمجموع ررة الياني ررة ح رراالت قل ررة النط ررم ال ررديدة وع رردد م 32

( ،) %23.22باإل افة إلي  02فردا سليما وله نرية سليمة كعينة ميارنة .
ترم تحليرل سرج ت النسرل ألفرراد العينرة لغرر

تحديرد نمرط تروارث اإل رابة بيلرة ال

روبة لردي م  ،باإل رافة الري إجرراع بعر

ال حو رات ال رمونيررة

( )Lotine Hormone ,Follicle Stimulation Hormone ,Prolactine Hormone ,Testosterone Hormoneالسرتبعاد العينرات الترو
تحرروي لررل رمررونو ،و ررملت الد ارسررة فحرروو الو اريررة ال لويررة( 11حالررة) من ررا ( 03حالررة) لمر رري ال نط يررة و(11حالررة)لمر رري قلررة ال

رروبة

ميارنة مع ( 02حالة )من مجموعة السيطرة.
أ رت نتانج دراسة تحليل سج ت النسل أن ناك سريان عانلو مع وجرود ع قرة عانليرة وراييرة ليلرة ال

روبة إن بلغرت نسربة الحراالت نات التراري

العانلو الموجل )%2.32( 11و )%3.21( 3لحاالت ال نط ية وقلة النطم علي التوالو.
أو حت الدراسة وجود ا طرابات رمونية فو  )%12.21(201حالة من ال نط ية ولحالرة قلرة النطرم ال رديدة وترم اسرتبعاد رنه العينرات لح رر
الحاالت السليمة واجراع ال حو ات الورايية علي ا .
أ رت تحلي ت الوراية ال لوية للدم المحيطو لحاالت قلة ال

وبة(ال نط ية ،قلرة النطرم) وجرود ت رو ات كروموسرومية بنسربة منويرة ( %11.21

)لرد المر ري الم رابين بال نط يررة و ( )%1.11لرد المر ري الم رابين بيلررة النطرم ال رديدة  ،بينمرا لررم ت حر ت رو ات كروموسرومية عدديررة أو
تركيبية ب كل وا ح لد عينة السيطرة.

 -2المقدمة Introduction

أيارت ا رة التكاير ا تمام العلماع والباحيين منن فتررة طويلرة الرتباط را
بحياة اإلنسان من ج ة وبانتيال ال

وو ي ر ررة الحر رريمن .إن ح ر روالو  %40مر ررن حر رراالت عر رردم ال

ات الورايية مرن اببراع إلري األبنراع

مررن ج ررة يانيررة ل ررنلك كرران البررد مررن معرف ررة كنرره ررنه العمليررة وال
المس ررةولة عن ررا والمتميل ررة ب ررالنطم والبي ررو

ود ارس ررة

بسرربل لررل و اريررو فررو إنترراف وو ي ررة الحرريمن  ،إن إن عرردم ال

ي ررا

حرريمن فررو الملررو لتررر الواحررد مررن السررانل المنرروي) أو عررن

ر ر ات ا ف ررو كر ر

ررعم حركررة

الحيامن ( Asthenospermiaاقل من  % 12من الحيامن ل را حركرة

العملية ال سيولوجية الم مة [.]1

قوير ر ررة وال ر ر رري األمر ر ررام) أو ع ر ر ررن قل ر ر ررة الحير ر ررامن طبيعي ر ر ررة ال ر ر رركل

روبة  Subfertilityمرن الم راكل االجتماعيرة الترو تسربل

( Teratospermiaت رركل الحيررامن الطبيعيررة أقررل مررن )% 32و ررنه

اال ررطرابات واألامررات الن سررية بررين األاواف الررنين ف ررلوا فررو اإلنجررال

الحر ر رراالت يمكر ر ررن ك ر ر ر ا بر ر ررال حو المج ر ر ررري

بع ررد م رررور ع ررام عل رري ال رراواف المس ررتمر وب رردون اس ررتعمال موان ررع الحم ررل

(Microscopic

) examinationللسر ررانل المنر رروي  ،غير ررر أن نر رراك حر رراالت لعر رردم

[ ،]3،2إن يع ررانو الاوج رران م ررن الكيب ررة الن س ررية واإلحب رراط واليل ررق أو م ررا
يسمي بأامة عدم ال

رروبة

ين ررتج ع ررن قل ررة ع رردد الحي ررامن ( Oligospermiaاق ررل م ررن  22ملي ررون

الجنس ررين ف ر ر ن ع ررن معرف ررة العوام ررل وال رمون ررات المس ررةولة ع ررن ررنه
تعد قلة ال

ر رروبة ر ررو

ال

وبة ال يمكرن ت

ي ر ا بواسرطة التحليرل المج رري للسرانل المنروي

روبة  .]1،0[ Crisis of Infertilityإن نسربة

 ،من ررا الح رراالت الت ررو تك ررون في ررا الحي ررامن فعال ررة ول ررا رركل طبيع ررو

 %20مررن حرراالت العيررم تكررون أسررباب ا م ررتركة بررين الرراوجين وتنيسررم

وع رردد مناس ررل ولكن ررا التس ررتطيع إ

ررال البي ررة بس رربل وج ررود ل ررل

النسرربة المتبييررة منا ر ة [ ، ]2،0ومنررن حروالو ير ث عيررود أد التطررور

كيموحيوي (.]1،1[ )Biochemical abnormality

ف ررو ف ررم فعالي ررة وع رردم فعالي ررة الح رريمن إل رري اي ررادة م ا يمن ررا ع ررن ع رردم

المتاير رردة فر ررو م تلر ررم الحير ررول البايولوجير ررة
ا
و ن ر ر ار أل مير ررة المويينر ررات

رروبة الررنكر الرري عوامررل رمونيررة

والس ر رريما فيم ر ررا يتعل ر ررق ب ر ررالينوات التناس ر ررلية والتن س ر ررية واألوعي ر ررة الدموي ر ررة

( )Hormonalأو ورايي ر ر ر ررة ( (Geneticوسر ر ر ر رواع كان ر ر ر ررت األسر ر ر ر رربال

الحرراالت المر ررية كررالحمي

رروبة الررنكر .تعررود أسرربال عرردم

واليلررل وتيلررو الع ر ت الملسرراع وبع ر

وااللت اب ر ررات ل ر ررنا في ر ررد ت ر ررم د ارس ر ررة ر ررنه المركب ر ررات وتركيب ر ررا الكيمي ر ررانو

رمونير ررة أو ورايي ر ررة ف ر رران جمي ر ررع المعلوم ر ررات المويي ر ررة والمتعلي ر ررة بع ر رردم
رروبة الررنكر موجررودة فررو السررانل المنرروي تررةدي إلرري لررل فررو إنترراف
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درجر ررة ح ر ر اررة الغرفر ررة لمر رردة ( )20دقيير ررة بعر ررد ا تر ررم ف ر ررل م ر ررل الر رردم

ررمن الم رواد ال رريدالنية لرردور ا فررو

باس ر ررت دام الناب ر ررنة  Centrifugeوبس ر رررعة ( )3000دورة/دقيي ر ررة ولم ر رردة

حة اإلنسان[.]12،3
ليررد أ ررار العديررد مررن البرراحيين الرري وجررود ع قررة م مررة بررين المويينررات

( )10دقررانق ،وبعررد ا سررحل الم ررل  Serumوعنررد ا قسررم الرري ي يررة

والج ر رراا التناسر ررلو الر ررنكري حير ررث اقترحر ررت الد ارسر ررات الحديير ررة إن مر ررن

العينررة ل نابررة

أنابيررل ا تبررار نبيررنه ونلررك مررن أجررل

ررمان عرردم تعررر

ر ر ررمن الو ر ر ر ررانم الم مر ر ر ررة للج ر ر ر رراا التناس ر ر ررلو الر ر ر ررنكري ر ر ر ررو إنتر ر ر رراف

والتجمي ر ر ررد أكي ر ر ررر م ر ر ررن مر ر ر ررة واح ر ر رردة  .ت ر ر ررم قي ر ر رراس تراكي ر ر ررا ال رمون ر ر ررات

االن ر رردروجينات والمويين ر ررات ،إن أيبت ر ررت أن للمويين ر ررات دو انر ف ر ررو تيل ر ررو

) )LH,FSH,PRL,TESTبإتب ر ر ررا ال طر ر ر روات المرفي ر ر ررة م ر ر ررع ع ر ر رردة

النبيبر ر ر ررات الناقل ر ر ر ررة للمن ر ر ر ررو tubules
 Epididymisف

ال ح ررو ال ا ررة ب ررا وحس ررل تعليم ررات ال ررركة الم ررنعة وباس ررت دام

 Somniferousوالبر ر ر ر ررب

ج ر ر ر ر رراا  ELISAو ج ر ر ر ر رراا  .]21[ miniVLDASوبعر ر ر ر ررد إج ر ر ر ر رراع

ن عن دور ا فو ن ج النطم وانتيال ا[.]12،11

ويعد ال لل فو عمليرة تكروين النطرم  Spermatogenesisالسربل فرو

ال حو ات أع ه تم استبعدت العينات نات النتانج غير السليمة .

 %2م ررن حر رراالت العير ررم عنر ررد الرج ررال[ .]11،10والتر ررو قر ررد تعر ررا الر رري

 -3-3الفحوصات الخلوية الوراثية

أسبال ورايية كالت و ات الكروموسومية التو قرد تحردث للكروموسرومات

اسررتعملت الطرييررة المتبعررة لا ارعررة وح رراد ال

الجسررمية (االنتيررال أو االني ر ل) أو الجينيررة (الحررنم الرردقيق والط ررات
النيطية) لبع
بال

قبل [ ]22والترو اجرري ل را بعر

يررا اللم يررة المررنكورة مررن

التحرويرات مرن قبرل المركرا الع ارقرو

جينات كروموسوم الرنكورة  Yأو لجينرات أ رر تتعلرق

لبحوث السرطان و الو اريرة الطبيرة (الجامعرة المستن ررية)  .ارعرت 11

رروبة عن ررد الرج ررال [ ،]11،12،22و ن ر ر انر ليل ررة الد ارس ررات وع رردم

او يعانون مرن حالرة ال نط يرة وقلرة النطرم

عينة دم مسحوبة من أ

ال ر ر ر ر ر ررديدة وق ر ر ر ر ر رريم رمون ر ر ر ر ر ررات م كان ر ر ر ر ر ررت

و روأل األسرربال وراع العديررد مررن حرراالت ال نط يررة وقلررة النطررم لررد

ر ر ر ر ر ررمن الي ر ر ر ر ر رريم الطبيعي ر ر ر ر ر ررة

الرج ررال  ،ل ررنا في ررد ج رراعت فكر ررة ررنه الد ارس ررة والت ررو ت رردم ال رري تحدي ررد

لد حاع[،]21،22،21،23

األس رربال الورايي ررة عل رري المس ررتو الكروموس ررومو لحال ررة ال نط ي ررة وقل ررة

فح ت ال ريحة الاجاجية جيدان بواسطة المج رر ال رونو نرو ( BEL

النط ية لد الرجرال الرنين اليعرانون مرن م راكل رمونيرة أو انسرداد فرو

 )by Chineمرراود ب ا ررة عررر

الينوات التناسلية.

وتررم إج رراع مسررح ررامل علرري ال رريحة للبحررث عررن ال

 3ـ المواد وطرائق العمل Materials and Methods

فح ررت ال
ال

 6-3نمــط ت ـوارص اةصــابة بالالنطفيــة وقلــة النطــف وتحليــل الســائل

العر رراق ) يي رروم ب ح ررو ك ررل كروموس رروم ب رركل ت

وم تبر ررر ر رراو للتحلر رري ت المر ر ررية  -الرمر ررادي .إن جمعر ررت عينر ررات

يرا

رريلو وحسر رال ك ررل

رار ف ررو الط ررور االس ررتوانو م ررن دورة انيس ررام
التغير ررات ب رركل ع ر روانو م ر ا

تراوحررت أعمررار م بررين  01-21سررنة

ال ليررة وميارنت ررا علرري ال رربكة العنكبوتيررة بياعرردة معلومررات معرردة أ ر

رروبة مررن م  212فررردا يعررانو مررن ال نط يررة و32

لغر

فررردا مررن قلررة النطررم ال ررديدة  .كمررا تررم جمررع  02عينررة مررن أ ر او

تحديد اال طرابات الورايية[.]32

 -4النتائج Results

أ ررحاع تراوح ررت أعم ررار م ب ررين  01-23س ررنة (ل ررم نري ررة س ررليمة) وال
رحية  .وقرد سرجلت البيانرات ال ا رة بكرل

فرررد والتررو ررملت عمررر ال رررد ونررو ومرردة العيررم واألمر ار

يررا المنيسررمة لغررر

معرفررة العرردد الكلررو للكروموسررومات  ،حسرربت

باسررت دام ن ررام اليكترونررو ( ( )smart Typeيسررت دم ألول مرررة فررو

العل ر رروم – جامع ر ررة تكري ر ررت  ،مست ر ر ر ي النس ر ررانية واألط ر ررال – الرم ر ررادي

يعانون من أي ا رطرابات

يررا المنيسررمة باسررت دام العدسررة الايتيررة ( )100Xو ررورت

المنيس ررمة ف ررو الط ررور االس ررتوانو وتحدي ررد اال ررطرابات الكروموس ررومية

تررم انجرراا جميررع ال حو ررات لد ر او قيررد الد ارسررة فررو م تبررات كليررة

يعررانون مررن قلررة ال

يررا المنيسررمة ،

التغيرات الكروموسومية Chromosomal Aberrationsفرو ال

المنوي:

السررانل المنرروي مررن  323م رري

باسررتعمال العدسررة ال ررينية ()10X

1-4

الم ررال ب ررا

 -دراســـة نمـــط تـــوارص الالنطفيـــة وقلـــة النطـــف وتحلـــيالت

السائل المنوي:

منرن الط ولرة وتردوين التراري العرانلو للعيرم (األ روان واأل روات واألعمرام

أ رررت نت ررانج تحل رري ت الس ررانل المن رروي ل ر ر  323مري ر ران م ررابان بيل ررة

والعمر ررات واأل ر روال وال ر رراالت واألقر ررارل )  .حر رردد لر ررون ومر رردة االماعر ررة

ال

واألس ال ي رردروجينو ف ررو الس ررانل المن رروي كم ررا ت ررم تحدي ررد تركي ررا النط ررم

من ال نط يرة ونسربة  % 23.22مرن الحراالت لمر ري يعرانون مرن قلرة

والنسبة المنوية للنطم غير السروية وتركيرا كريرات الردم الحمرر وال

يرا

النطم وكما و مو ح فو الجدول (. )1

البلعميرة لكررل عينرة وباالعتمرراد علرري الطررق المعتمرردة عالميررا [.]23،20

جدول ( )6نسبة حاالت عقم الالنطفية وقلة النطف.

اس ررتبعدت العين ررات الت ررو تتر ر اروأل في ررا نس رربة الع رردد الكل ررو أكي ررر م ررن 22
مليون حيمن فو الملو لتر الواحد .
 2-3الفحوصات الهرمونية
سرحل مرن كرل فررد مرن الم رابين بيلرة ال

رروبة ؛ أن نس رربة % 22.23م ررن الح رراالت كان ررت لمر رري يع ررانون

روبة( والبرال عرردد م 323

نو العيم

عدد الحاالت

النسبة المنوية

ال نط ية

212

22.23

قلة النطم

32
309

23.22

المجمو

فرد ) واأل حاع(والبال عردد م  02فررد) 1مرل مرن الردم الوريردي والرني
و ع فو أنابيل الية من مرادة مرانع الت يرر يرم تركرت أنابيرل الردم فرو
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روبة

وبل عدد المر ي نوي التأري العانلو الموجل لح رول قلرة ال

بال نط ي ررة و قل ررة النط ررم  )%2.32( 11و)%3.21( 3عل رري التر روالو
(جدول.)2
جدول( )2عدد و نسب حاالت الالنطفية و قلة النطف ذوي التأريخ
العائلي الموجب وغير الواضح للحالة.
الحالة

العدد

الت ر ر ر ررأري الع ر ر ر ررانلو الموجر ر ر ر ررل

للحالة

التأري العانلو

غير الوا ح للحالة
النس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربة

العدد

النسبة المنوية

العدد

ال نط ية

212

11

2.32

221

32.13

قل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

32

3

3.21

13

31.20

المنوية

النطم

شكل ( )6طور استوائي طبيعي لخاليا الدم المحيطي لدى مجموعة الذكور
الخصبين (.(x611

 2-4تحليالت الهرمونات
أ ر رررت النتر ررانج وجر ررود  201حالر ررة تعر ررانو مر ررن ا ر ررطرابات رمونير ررة
م تل ررة (جرردول  )3وعلرري ررنا األسرراس تررم اسررتبعاد ررنه المجموعررة بعررد
التأكد من لو ا من اال طرابات الورايية .
جدول( )3عدد و نسب حاالت الالنطفية و قلة النطف للهرمونات
المفحوصة للحالة.

الحالة

العدد

LH
العدد

%

FSH
العدد %

PRL
العدد %

TESTO
العدد %

ال نط ية

113

10

33.2

11

31.1

31

11.1

22

11.2

قلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

13

23

33

12

22.3

1

13.1

11

22.1

النطم

شكل ( )2الهيئة الكروموسومية لخاليا الدم المحيطي لمريض مصاب
بالالنطفية(. )del8,deubY

 3-4تحليالت الوراثة الخلوية :
تأل ت العينرة المر رية الترو ترم تحليل را وراييران  11حالرة ( 03حالرة مرن

مر ي ال نط يرة و  11حالرة لمر ري وقلرة النطرم )  ،مرع  02حالرة
لنكور

بين .

ليررد أ رررت النتررانج (جرردول )0انعرردام وجررود تغررايرات كروموسررومية فررو
ريبين ( ركل ، )1بينمرا سرجلت الد ارسرة  2حراالت

مجموعة الرنكور ال

( )%11.21ت ر ررو ات كروموس ر ررومية عددير ر رة وتركيبي ر ررة ف ر ررو مجموع ر ررة
المر رري الم ررابين بال نط ي ررة ( رركل )2وحال ررة واح رردة ()%1.11ف ررو
مجموعة المر ي الم ابين بيلة النطم( كل . )3
جدول ( )4خالصة بتحليالت الوراثة الخلوية لمجاميع قلة الخصوبة
ومجموعة السيطرة .
ت

الحالة

العدد

أطوار استوانية

أطوار استوانية

طبيعية

غير طبيعية

العدد

النسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربة

العدد

المنوية

شكل()3الهيئة الكروموسومية لخاليا الدم المحيطي لمريض مصاب
بقلة النطف(.)del14,inv9

 -5المناقشة Discussion

النسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربة
المنوية

ااداد اال تمررام بد ارسررة األسرربال الوراييررة للعيررم عنررد الرجررال السرريما بعررد

1

ال نط ية

03

31

13.22

2

11.21

اكت ررام تينيررة حيررن النط ررة دا ررل سررايتوب ام البوي ررة  ICSIف ررو

2

قلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة

11

12

30.00

1

1.11

 ،1331التررو برردور ا أحررديت يررورة فررو ع ر ف اغلررل حرراالت العيررم التررو
كانررت تعررد مررن الحرراالت اليانسررة سررابيان ،والح ر الم ت ررون فررو ع ر ف

النطم
3

السيطرة

02

02

122

-

العيررم ب ررنه التينيررة ااديرراد الت ررو ات الكروموسررومية لررد النريررة الناتجررة

-
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ب ررنه الطرييررة الع جيررة  ،وأ ررارت د ارسررات الو اريررة ال لويررة إلرري اادي راد

إ روة ال ر و الم رال

نسرربة الت ررو ات الكروموسررومية لررد الررنكور العييمررين ( )%1.3ميارن رةن

(ال نط يررة وو ررن النطررم) وبع ر

مع المجتمع العام( ]31[ )%2.1لنا جاعت نه الد ارسرة محاولرة لد ارسرة
الجانر ررل الر ررورايو لمر ر رري قلر ررة ال
النطم من

ل د ارسرة نمرط التروارث ليلرة ال

إ رروت م ال ي االررون

ررغار السررن ولررم

ي لوا سرن اإلنجرال .وبينرت د ارسرة [ ]33حالرة أل(م رال) يعرانو مرن

ر رروبة للم ر ررابين بال نط ير ررة وقلر ررة
روبة وبعر

ربين كمرا رو م حر فرو العينترين  1و11

قلررة النطررم ألربعررة أوالد نكررور يعررانو بع ر م مررن ال نط يررة والرربع
اب ر ررر مر ررن قلر ررة النطر ررم ووجر ررد أن األل وأبنر رراعه األربعر ررة يعر ررانون مر ررن

المتغيررات

ال سلجية ( ال رمونية ) والورايية ر ال لوية.

الحررنم فررو جررين  DAZفررو منطيررة  AZFcمررن الكروموسرروم الجنسررو

 6-5دراسة نمط التوارص بالالنطفية وقلة النطف

 ، Yفسررر الباحررث إن لحررنم جررين  DAZنمطررا م ريررا متنوعررا حيررث

ليد تم دراسة نمط التوارث بال نط يرة وقلرة النطرم ومرع أن عردد العوانرل

قررد تعررا

محر ررط عناير ررة ر ررنه الد ارسر ررة قلير ررل نسر رربيا إال إن النتر ررانج تبر ررين إن نسر رربة

النطررم ولكررون الاوجررة نات

مر رري ال نط ي ررة نوي الت رراري الع ررانلو الموج ررل كان ررت %2.32م ررن

أ ررار[ ]22ال رري حال ررة انتي ررال الح ررنم ال رردقيق ف ررو ال ررن ار الطويل ررة ف ررو
قلة ال

ر ررابة  % 3.21م ر ررن مجم ر ررو ح ر رراالت

المر ري ،ومررن ر ل د ارسرة سررجل تحليررل النسرل ل رةالع المر رري نوي
رابة يمكررن ت سررير

التراري الموجررل ل

رروبة عاليررة فررتمكن مررن اإلنجررال ،بينمررا

الكروموسرروم الجنسررو  Yمررن األل الرري أبنانرره الي يررة الررنين يعررانون مررن

مجمررو الحرراالت المدروسررة و كانررت النسرربة لمر رري قلررة النطررم نوي
الت ر رراري الع ر ررانلو الموج ر ررل ل

رروبة األل فررو ميتبررل العمررر الرري انرره كرران يعررانو مررن قلررة

وبة ( ال نط ية وقلرة النطرم) فيرد لروح إن األل كران

ل ت ررة معينررة بعررد البلرروم ،وبتيرردم العمررر برردأت
حالررة ال نط يررة (وقررت إج رراع التحليررل) ف

رور أكيررر مررن حالرة فررو ن ررس

ربا

رروبته تيررل و روال الرري

ر عررن السرربل السررابق فيررد

الجيررل( األ رروة ،أبنرراع العررم ،أبنرراع ال ررال) إلرري العوامررل الوراييررة أو نتيجررة

فسررر []33

العوامل البينية ،إن إن أفراد العانلرة الواحردة يعي رون فرو ال رروم البينيرة

تير ررع علر رري كروموسر ررومات جسر ررمية أو قر ررد تكر ررون مرتبطر ررة بالكروموسر رروم

ن س ا ويتعر ون إلي عوامرل بينيرة ومعي رية وسرلوكية مت راب ه ،ويعتيرد

رروبة

الجنس ررو  ،Xويعتي ررد إن ررا ق ررد تي رربط أو ت ررة ر م ررن تي رردم قل ررة ال

الناتجرة عرن الحررنم الردقيق فررو منطيرة  ،AZFcوقررد نكرر [ ]30حالررة

أن العوامررل الورايي ررة والبيني ررة ت ررترك ف ررو إح ررداث ررنه اإل ررابة ،ف ن رراك

احررد األ ر او الم ررابين بيلررة النطررم ال ررديد وا ررر التحليررل الررورايو

عر رردد مر ررن الجينر ررات المتعر ررددة التر ررو قر ررد تتر رردا ل مر ررع العوامر ررل الم تل ر ررة
السررتحياث ررنا المررر

متعرردد العوامررل [ .]10وقررد يعررا

رروبة اببرراع علرري اعتيرراد كررون م حرراملين الل ري ت معينررة

ررور أكيررر

ال ل ر رروي ان ر رره يعر ر رانو م ر ررن انتي ر ررال  Translocationب ر ررين الكروموس ر رروم

رروبة

الجنس ررو  Xوالكروموس رروم الجس ررمو 46,Y,t(X;20)(q10;q10) 22

(ال نط ير ررة وقلر ررة النطر ررم) إلر رري كر ررون األم حاملر ررة ل لر ررل معر ررين م ر ررتبط

فيررد ورث ررنا الت رروه مررن األم ،وتمكررن ال ر و الم ررال مررن اإلنجررال

بالكروموسرروم  Xفيكررون الررنكور م ررابين ب ررنا ال لررل أمررا اإلنرراث فتكررون

باس ررتعمال تيني ررة حي ررن النط ررة دا ررل س ررايتوب ام البي ررة ICSIوكان ررت

حامل ررة ل ررنا ال ل ررل أي م ررا تس ررمي نم ررط التر روارث المر ررتبط بالكروموس رروم

ابنترره حاملررة لررن س حالررة االنتيررال الكروموسررومو .فررو حررين و ررح []31

مررن حالررة فررو ن ررس الجيررل بالنسرربة للمر رري الم ررابين بيلررة ال

حالر ر ررة ت ر ر روارث االنتير ر ررال بر ر ررين الكروموسر ر رروم الجنسر ر ررو  Yوالكروموسر ر رروم

الجنسررو  ، Xومررن المحتمررل إن ألرري ت الجررين المسررةولة عررن اإل ررابة

الجسررمو  1لررد عررانلتين ،فيررد كرران ال ر و الم ررال يعررانو مررن قلررة

قررد تكررون مندليررة متنحيررة وم ت يررة تحررت تررأيير ألرري ت سرراندة جرري بعررد
جيل ،واألفراد الحاملين ل نا االليل اليمكن معرفت م إال بعرد
م رابين ،ول ررنا فرران الحراالت التررو يعتمررد

رور أبنراع

النطرم وانتيررل ررنا الت رروه ر ل عردة أجيررال وكانررت اإلنرراث حاملررة ل ررنا

ور را علرري جينررات متنحيررة

ال لررل بينمررا الررنكور كررانوا م ررابين ،علمررا إن ررنا الت رروه لررم يررةير فررو

ت ررر أحيانررا ب ررورة غيررر متوقعررة فررو العرران ت التررو لرريس لرردي ا ترراري
ع ررانلو وا ررح بالنس رربة ل ررنه الحال ررة،

النمط الم ري لك الجنسين.

و ررا إنا ت رراب ت ال ررروم

البينيررة الم تل ررة التررو تسرراعد علرري اسررتحياث المررر

لررد

نس ررتطيع أن نو ررح إن ليل ررة ال

نتيجررة ل لررل فررو أكيررر مررن جررين موجررود فررو ن ررس الكروموسرروم أو فررو

ررنه العوانررل

كروموس ررومات أ ررر [ .]21ل ررنا ف ررأن قل ررة ال

[ . ]12،13،11وقد يكون األل يعانو من لل فو جين جسمو معرين

األم ار

يعبررر عررن ن سرره فررو الررنكور ويعتيررد إن لل رمونررات النكريررة دو ار فررو ررنا
التعبير الجينو (

رروبة أس رربابان ورايي ررة عدي رردة ،في ررد ين ررأ

ة مترأيرة برالجنس) ،ممرا يرةدي الري أن يكرون ن رم

رروبة ل ررد ال ررنكور م ررن

المعيدة التو ال ت

ع للوراية المندليرة ،وت رر نترانج الد ارسرة

الحاليررة إن اإل ررابة بيلررة ال

رروبة قررد ت ررير إلرري ت روارث اإل ررابة وان

ناك سريانان عانليان للمر ( قلة ال

أبنانه النكور م ابين ون م عدد اإلناث تكون حاملرة ل رنا ال لرل ،أو

وبة)  ،وقد برين [ .]10إن عوامرل

قررد تك رون األم تعررانو مررن لررل سرراند فررو كروموسرروم جسررمو معررين قررد

قلررة ال

ينتيررل إل رري أبنان ررا ال ررنكور ،في ررد أ ررار [ ]32إل رري حال ررة ا رروين م ررال

إنترراف النطررم تبرردو بكون ررا متراكمررة فررو العوانررل وقررد تكررون مورويررة فررو

احررد ما بال نط يررة واب ررر بيلررة النطررم كون مررا يعانيرران مررن االني ر ل

الح رراالت ،ولك ررن ال يوج ررد نم ررط تر روارث مح رردد ررانع لتر روارث قل ررة

بعر ر
ال

ح ررول المرك ررا ف ررو الكروموس رروم األول )46,XY,inv(1) (p34q23

رروبة لررد الرجررال التررو تعررود لح ررول إعاقررة معينررة فررو عمليررة

وبة عند الرجال.

ال ررني وري رراه م ررن األم ،أو ق ررد يعر را الس رربل ال رري وج ررود ل ررل م ررا ف ررو

 2-5تحليالت الوراثة الخلوية

الكروموسروم الجنسرو  Yوالرني ينتيررل الري جميرع النريررة الرنكور لكننرا لررم

أ ر رررت نتر ررانج التحلر رري ت الورايير ررة ال لوير ررة لمر ر رري ال نط ير ررة وجر ررود

نتمكن

الت ر ررو ات الكروموسر ررومية بنسر رربة %11.21مر ررن الحر رراالت المدروسر ررة،

ل نه الدراسة أن نحردد رنا الرنمط مرن التروارث لكرون بعر
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بلغ ررت نس رربة الت ررو ات الكروموس ررومية لمر رري قل ررة النط ررم % 1.11

حجررم العينررة ونوعيررة المر رري ،ف ر عررن التغرراير الطبيعررو بررين األفرراد

بينمر ررا لر ررم ت ح ر ر أي ت ر ررو ات كروموسر ررومية عددير ررة أو تركيبير ررة لر ررد

الم رابين الررني يعرود إلرري تعرردد األسربال والعوامررل التررو ترةدي إلرري ررنه

مجموعررة السرريطرة.ليد أو ررحت اغلررل البحرروث ااديرراد نسرربة الت ررو ات

الحاالت.

الكروموسر ر ررومية لر ر ررد مر ر ر رري قلر ر ررة ال
ال

ر ر رروبة ميارنر ر ررة بالرجر ر ررال نوي

مررن ر ل د ارسررة الترراري التطرروري للكروموسررومات الجنسررية( Xو (Y

روبة الطبيعيرة ،أ رار [ ]31بد ارسرته للوراييرة ال لويرة ل ر 1221رجرل

والت ررو تط ررورت عب ررر ب ي ررين الس ررنين نج ررد ف ررو ررنه الكروموس ررومات إن

يعر ررانون مر ررن قلر ررة ال

ر رروبة إلر رري وجر ررود نسر رربة  %3.1مر ررن الت ر ررو ات

الكروموس ر ررومية ف ر ررو الكروموس ر ررومات الجس ر ررمية والجنس ر ررية ل ر ررد

اغلررل الجينررات المسررةولة عررن عمليررة إنترراف النطررم تتجمررع علرري الررن ار
الطويلر ررة مر ررن الكروموسر رروم الجنسر ررو  ،Yوالر رربع

ر ر رةالع

األ ر او وقررد ارت عررت ررنه النسرربة إلرري  %12فررو د ارسررة [ ]30التررو
أجريررت علرري  112نك ر انر يعررانون مررن قلررة ال

منر رراطق أ ر ررر

رروبة .بينمررا أ ررار []32

ال

ر ررمن الجينر رروم الب ر ررري [ .]33تع ر ررا اغلر ررل ح ر رراالت

ال نط ي ررة غي ررر االنس رردادية وقل ررة النط ررم إل رري الح ررنم ال رردقيق للجين ررات

إل رري أن نس رربة الت ررو ات الكروموسر رومية ق ررد بلغ ررت  %2.1م ررن مجم ررو

الحر رراالت البالغر ررة 032

اب ر ررر ينت ر ررر فر ررو

المحمول ررة عل رري ال ررن ار الطويل ررة م ررن الكروموس رروم الجنس ررو .)Yq( Y

ر ررا مر ررن الرجر ررال الر ررنين يعر ررانون مر ررن قلر ررة

أ ررار [ ]02إل رري وج ررود ح ررنم دقي ررق ف ررو ال ررن ار الطويل ررة للكروموس رروم

رروبة .وبينررت د ارسررة وراييررة أ ررر أجريررت لر ر 211نك ر انر يعررانون مررن

الجنس ررو ( ) Yqبنس رربة  % 1م ررن الح رراالت الت ررو ررملت  1222رج ررل

قلر ررة ال

يعررانو بع ر م مررن ال نط يررة والرربع

ر رروبة إن نس ر رربة  %13.1م ر ررن ر رةالع المر ر رري يع ر ررانون م ر ررن

اب ررر مررن قلررة النطررم .تتبرراين

الت ررو ات الكروموسررومية والتررو ررملت التغي ررات الكرموسررومية التركيبيررة

أسرربال قلررة ال

حير ررث وجر رردت  1حر رراالت اني ر ر ل ف ر ر عر ررن  10حالر ررة مر ررن االنتير ررال

المن م  CFTRوالحنم الردقيق فرو منطيرة  AZFcفرو الرن ار الطويلرة

 Reciprocalو 1حر رراالت مر ررن انتير ررال

للكروموسرروم الجنسررو  ،Yف ر عررن الت ررو ات الكروموسررومية العدديررة

روبرتسررن  ،Robertsonian Translocationبينمررا كانررت نرراك 31

مر ررن أ ر ررم أن ر روا الت ر ررو ات الورايير ررة ال ر ررانعة لر ررد الر ررنكور الم ر ررابين

رررت في ررا ت ررو ات كروموس ررومية عددي ررة ف ررو الكروموس ررومات

حرراالت قلررة

المتبر ررادل Translocation
حال ررة

رروبة عنررد الررنكور ويمكررن أن تعتبررر الط ررة فررو الجررين

بال نط يررة وقلررة النطررم [ .]33لررنا يمكررن أن ن سررر بع ر

الجنسية [ .]31وأ رت دراسة [ ]32وجرود ت رو ات كروموسرومية لرد

ال

 130حال ررة أي بنس رربة  %1.1م ررن مجم ررو  2131رجر ر ن م ررابان بيل ررة

نر ررتمكن مر ررن تحدير ررد الت ر ررو ات علر رري المسر ررتو ألجاينر ررو ،لعر رردم ت ر روافر

ال

رروبة ،وت ررمنت ررنه الت ررو ات الكروموسررومية  22حالررة انتيررال

رروبة عنررد الرجررال نوي الررنمط الررورايو الطبيعررو  46,XYوالتررو لررم

اإلمكانيررات ال امررة إلج رراع ررنه التحاليررل الوراييررة كمررا النسررتبعد حرراالت

متبادل بنسبة  %1.23و 11حالرة انتيرال روبرتسرن بنسربة  %2.12و3

الحر ررنم الر رردقيق فر ررو الجر ررين المر ررن م والجينر ررات المحمولر ررة علر رري الر ررن ار

ح ر ر ر ر رراالت انير ر ر ر ر ر ل بنس ر ر ر ر رربة  %2.13و 23حال ر ر ر ر ررة م ر ر ر ر ررن الت ر ر ر ر ررو ات

الطويلررة للكروموسرروم الجنسررو  Yلمر رري ال نط يررة وقلررة النطررم لررنوي

الكروموسررومية العدديررة والتررو تبل ر نسرربت ا  %3.32باإل ررافة الرري 13

النمط الورايو الطبيعو (.)46,XY

حالررة مررن الحررنم الرردقيق فررو الررن ار الطويلررة مررن الكروموسرروم الجنسررو

ليد ت منت الت و ات الكروموسومية التو ترم التحرري عن را فرو د ارسرتنا

 )Yq(Yأي بنسر ر ر ر ر ر ر رربة  .%2.13وأ ر ر ر ر ر ر ر ررارت د ارسر ر ر ر ر ر ر ررة [ ]31إلر ر ر ر ر ر ر رري

ت ر ر ر ر ررو ات كروموسر ر ر ر ررومية عددير ر ر ر ررة فر ر ر ر ررو الكروموسر ر ر ر ررومات الجنسر ر ر ر ررية

ورالت ر ررو ات الكروموس ر ررومية بنس ر رربة  %3م ر ررن مجم ر ررو  222رج ر ررل

و ررو ، 47,XYYنك ررر[ ]22ان نس رربة  %1.1م ررن ال ررنكور الم ررابين

وبة.وو ررحت إحررد الد ارسررات الوراييررة[ ]31التررو

بال نط يررة وقلررة النطررم يعررانون مررن ررنه المت امررة وقررد أ ررار[ ]32إلرري

أجريررت علرري  112مري ران م ررابان بال نط يررة وقلررة النطررم إلرري وجررود

ررعم نسرربة حرردوي ا

يعررانون مررن قلررة ال

احتماليررة ااديرراد حرردوث ررنه المت امررة 32-12

ت و ات كروموسومية فو العينات المأ ونة من  31مري ران و ت رمنت
ررنه الت ررو ات الكروموس ررومية منطي ررة

لد النكور قليلو ال

وبة  ،وقد تعرا حالرة قلرة ال

روبة عنرد رةالع

 AZFcم ررن ال ررن ار الطويل ررة

ال ر ررنكور نوي ال ر ررنمط ال ر ررورايو  47,XYYإل ر رري ت ر رردا ل الكروموس ر ررومY

للكروموسرروم الجنسررو  Yوالط ررة فررو الجررين المررن م  CFTRوتغررايرات

اإل افو مع و ي ة الكروموسوم الجنسو  Yوبالترالو حردوث إعاقرة فرو

عدديررة فررو الكروموسررومات الجنسررية ف ر عررن حالررة االنتيررال،فو حررين

عملية إنتاف النطم [.]01

و ح [ ]33بدراسته الورايية التو رملت  33مري ران م رابان بال نط يرة

تاداد الت و ات الكروموسرومية فرو ال

و 12مر ر ر رري

يرا الجريوميرة(النطم) للمر ري

يع ر ر ررانو م ر ر ررن قل ر ر ررة وو ر ر ررن النط ر ر ررم وج ر ر ررود الت ر ر ررو ات

الم ررابين بمت ام ررة كلين لت ررر ،حي ررث يعتي ررد إن الادي رراد تركي ررا رم ررون

الكروموس ر ررومية العددي ر ررة ف ر ررو الكروموس ر ررومات الجنس ر ررية ل ر ررد مر ر رري

مح ا الجريبات  FSHعند ةالع الرنكور دو ار سرلبيا علري بينرة ال

ري

ال نط يررة أي بنس رربة  %3م ررن الح رراالت المدروس ررة ،بينم ررا الحر ر وج ررود

وبالت ر ررالو حر ر رردوث ت ر ر ررو ات فر ر ررو عملي ر ررة االنيسر ر ررام اب ت االر ر ررو لل

ير ر ررا

الت ر ررو ات التركيبير ررة فر ررو الكروموسر ررومات الجسر ررمية لر ررد مر ر رري قلر ررة

الجريوميررة [ ،]02أو حرردوث أ طرراع فررو عمليررة االادواف الكروموسررومو

النطر ررم وو ر ررن النط ر ررم بنس ر رربة  %1.1م ر ررن الح ر رراالت .أ ر ررارت اغل ر ررل

ي ررا

 Chromosome Pairingأينرراع عملي ررة االنيسررام اب ت اال ررو لل

البحوث إلي احتمالية اادياد نسبة الت رو ات الكروموسرومية عنرد الرنكور
الم ررابين بيل ررة ال

رروبة

الجريوميررة نتيجررة وجررود ط ررات فررو بع ر

الجينررات التررو تررن م عمليررة

و ررا لح رراالت ال نط ي ررة وقل ررة النط ررم،

االنيسر ررام اب ت االر ررو [ .]31وتر رراداد نسر رربة النطر ررم نات الر ررنمط الر ررورايو

وت تلم نسبة نه الت و ات من دراسة إلري أ رر ربمرا بسربل ا رت م

او نوي النمط الرورايو المتنرو التركيرل

 )1n+1( 24,XYلد األ
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متغ ر ر ررايرة كروموس ر ر رروميا عن ر ر ررد األ ر ر ر ر او الم ر ر ررابين ب ر ر ررو ن النط ر ر ررم

الكروموسر ررومو  47,XXY/46,XYواأل ر ر او نوي الر ررنمط ال ر ررورايو

واأل ر ر ر ر ر او ال

.]03[ 47,XXY
تكون اغلل الت و ات الكروموسومية فو ال

ر ر ر رربين .وو ر ر ر ررح [ ]01اادي ر ر ر رراد نس ر ر ر رربة الت ر ر ر ررو ات

يا النط يرة لرد المر ري

الكروموسررومية فررو الكروموسررومات الجنسررية والكروموسرروم الجسررمو 21

الم ررابين بال نط يررة وقلررة النطررم تغررايرات عدديررة فررو الكروموسررومات

ف ررو ال

ي ررا النط ي ررة للمر رري الم ررابين بال نط ي ررة االنس رردادية وغي ررر

الجنسررية والكروموسرروم الجسررمو  ،21حيررث ررنه الكروموسررومات أكيررر

االنس رردادية ميارن ررة بال

حساسية لعردم االن

رال  Non disjunctionمرع بييرة الكروموسرومات

ي ررا النط ي ررة لل ررنكور ال

رربين .وو ررح []03

وجررود ع قررة عكسررية بررين نسرربة الت ررو ات الكروموسررومية فررو ال

ي ررا

الجسمية ،والني يعود إلي ا تاال فرو االرتبراط فرو الكروموسرومات نات

النط ية وتركيرا النطرم ،فيرد الحر ااديراد الت رو ات الكروموسرومية فرو

 Acrocentricمي ر ررل

ي ررا النط ي ررة لمر رري قل ررة النط ررم ال ررديد ميارن ررة م ررع مر رري قل ررة

الجس ر رريم المرك ر رراي الطرف ر ررو chromosome

ال

الكروموسوم  21أو إلي وجود منطيرة ت رالل واحردة طرفيرة الموقرع برين

النطررم المعترردل (فيررد يبل ر عرردد النطررم اقررل مررن  11مليررون نط ررة لكررل

الكروموسومين الجنسيين  XوYعند االنيسام اب تاالو األول [.]31

ملو لتر مرن المنرو) .بينرت نترانج إحرد الد ارسرات [ ]03وجرود تغرايرات

أ ررار [ ]02إلرري الع ق ررة ب ررين الت ررو ات الكروموس ررومية ف ررو ال
الجسمية وال

كروموسررومية فررو ال

ي ررا

يررا النط يررة والتررو كانررت بنسرربة  %20-33م ررن

يا الجريومية ،فيد كانت نسبة النطم نات الرنمط الرورايو

تسررعة مر رري م ررابين بيلررة وو ررن وت رروه النطررم ،بينمررا كانررت بنسرربة

 24,XYو 24,YYاقرل أو تسراوي ، %1بينمرا كانرت النسربة  2ر 21

ر ر ر رربين ،فير ر ر ررد كانر ر ر ررت نسر ر ر رربة الت ر ر ر رروه

 %2.2-0.1ل ر ر ررد الر ر ر ررنكور ال
الكروموسرومو فرو ال

 %لر ررد الر ررنكور الم ر ررابين بمت امر ررة كلين لتر ررر 47,XXYفر ررو حر ررين
كان ررت النس رربة  %2-1.1ل ررد األ ر ر او نوي ال ررنمط ال ررورايو المتن ررو
التركير ررل الكروموسر ررومو Mosaic

ف ر ررو ال

يررا النط يرة لررد المر ري

ي ر ررا النط ي ر ررة ل ر ررد ال ر ررنكور ال

ررعم مرا و م حر

ر رريبين ،واادادت نس ر رربة ر ررنه

) ، (47,XXY/46,XYونكر ررر

التغ ررايرات إلر رري ي ير ررة أو أربعر ررة أ ر ررعام نسر رربة حر رردوي ا فر ررو المر ر رري

و ررا فررو

رربين.وان لوجررود

أي ررا ااديرراد احتماليررة إنترراف نطررم متغررايرة كروموسرروميا

الم ررابين بيلررة النطررم ال ررديد ميارنررة مررع الررنكور ال

نه التغايرات الكروموسومية دو ار فو ا تاال معدل الحمرل واإل

الكروموس ررومات الجنسر ررية لر ررد األ ر ر او الم ر ررابين بيلر ررة النطر ررم أو

مما يةدي إلي قلة ال

ت وه النطم لرنوي الرنمط الرورايو الطبيعرو ، 46,XYولرم ت حر نطرم

وبة لد

رال،

ةالع النكور.
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Abstract
Seminal fluid analysis was carried out for 311 samples of subfertile men from Al-Anbar Governorate. Samples
were arranged in two groups according to the type of subfertility ; the first group consisted of 217 azoospermia
patients )%31.13(, while the second group included 92 oligozoospermia patients )%11.33(, in addition to 40
fertile men as control group.
This project also included the study of pedigree analysis for all subfertile men to determine the pattern of
inheritance. Hormonal tests (Lotine Hormone ,Follicle Stimulation Hormone ,Prolactine Hormone ,Testosterone
Hormone) were carried to eliminate the abnormal patients. Cytogenetic analyses for 61 samples of peripheral
blood lymphocytes were performed on 43 subfertile men(azoospermia) and 18 (sever oligospermia), in
comparison with 40 cases of fertile men.
The results showed the presence of familial continuity with genetic familial relationship in the studied samples.
the frequency of families with positive family history were 16 )%3.33( and 3 )%3.11( in azoospermia and
oligozoospermia patients, respectively .
The study showed the presence of hormonal disorders in 248(80.26%) cases of subfertility, so they were
eliminated form the study.
The Cytogenetic study of peripheral blood lymphocytes for subfertile men showed the presence of some
chromosomal aberrations in(16.28%) and (5.56%)of azoospermia and oligozoospermia patients respectively.
However, chromosomal aberrations in the control group were not detected.
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