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Abstract 

New approaches need to be pursued towards the assessment of 

sperm quality using biochemical markers and develop this markers to 

assess sperm function. The current study included analyzed 52 samples of 

human's seminal fluid wich classified into three classes: fertile 

normospermea (control), infertile oligospermea and azospermea. The 

percentage of dead sperms were obtaind by using eosin die in addition to 

the use of trypan blue to show the intact acrosome. The results of the 

study showed that the concentration of sperm in human's seminal fluid 

samples was (63x106/ml).The results showed ahigher level of creatine 

kinase CK activity in human seminal plasma in an infertile oligospermic 

(113.3±17U/L) and azospermic cases (97.1±11U/L) in comparison to the 

control normospermic case (48.5±9U/L).              
 

 الملخص
تتجه الرؤية الحديثة نحو تقييم نوعية السائل المنوي باستخدام مؤشرات كيموحيوية  

عينة من   52تضمنت الدراسة الحالية تحليل  .وتطوير هذه المؤشرات لغرض تقييم وظيفة النطف
قليلة   ،طبيعية النطف المخصبة :السائل المنوي لالنسان و صنفت هذه الى ثالثة اصناف هي

تم الكشف عن النسبة المئوية للنطف الميتة باستخدام   .نطف غير المخصبةالنطف و عديمة ال
بينت الدراسة ان  .صبغة األيوسين فضال عن صبغة التريبان الزرقاء لبيان سالمة االكروسوم

نطفة/مل(. اظهرت النتائج وجود مستوى  63x610)تركيز عينات النطف للسائل المنوي لالنسان 
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 تين كاينيز في السائل المنوي لالنسان في الحاالت قليلة النطف عالي لفعالية انزيم الكريا 
(113.3 ±17 U/L) ( 11± 97.1وعديمة النطف U/L)   غير المخصبين مقارنة بمجموعة

 (.U/L 9 ± 48.5السيطرة طبيعية النطف ) 
 

 المقدمة 
زواج  بانها عدم القدرة على االنجاب بعد  infertility primaryتعرف عدم الخصوبة 

من االزواج ونصف هذه النسبة تعود الى عدم خصوبة   %15وتشكل حوالي  ،لمدة عاممستقر 
 . (1) % من هذه الحاالت   15الرجال وال يوجد سبب واضح لحوالي 

اتجهت الدراسات في السنوات الماضية حول القاء الضوء على تقييم الخصوبة عن  
ي مما يساعد في تشخيص  طريق قياس بعض المؤشرات الكيموحيوية لمواصفات السائل المنو 

كما يحوي  .CKومن هذه المؤشرات هي االنزيمات ومنها انزيم الكاينيز  ،ضعف وظائف النطف
البالزما المنوي على خليط من البروتينات وكاليكوبروتين وببتيدات وكاليكوببتيدات  

 .((2  وبروستوكالندين تفرز عن طريق اعضاء خاصة في القناة التناسلية الذكرية
الى  ADPانزيم يحفز الفسفرة العكسية لل Ec).2.7.3.2)الكرياتين كاينيز  يمان انز 

ATP  وهذا التحويل يجهز طاقة انية تتطلبها الخلية او تحويل الكرياتين الى كرياتين فوسفيت ، 
يتواجد هذا االنزيم في مصل الدم وارتفاع   (3) االنزيم المفتاح الرئيسي لنقل وبناء الطاقة ويعد هذا
اصابات القلب و اورام الرئة المختلفة التي يصاحبها   شير الى عدة حاالت مرضية منها قيمته ت

واورام البروستات و الخصى و الرحم   CK_BBارتفاع المتناظر االنزيمي النزيم الكرياتين كاينيز
يتواجد انزيم   ، في المصل يعد مؤشرا لالورام السرطانية CKـ وهذا قد يشير الى ان انزيم ال

ين كاينيز في السايتوبالزم وكذلك في المايتوكوندريا في االنسجة التي تتطلب استهالك الكريات
. وقد تتواجد انواع المتناظرات االنزيمية لهذا االنزيم في السايتوبالزم داخل الخلية (4طاقة عالية )

   .(5) او تكون مرتبطة باللييفات العضلية
، وهناك  KDa 40وحدة ذات وزن جزيئي  انزيم الكرياتين كاينيز من وحدتين وكل يتألف

)النوع   CK_BBثالثة انواع من المتناظرات االنزيمية لهذا االنزيم في خاليا نطف االنسان وهي 
  CK_MMوالنوع الثاني هو  ،الدماغي( وهذا مصدره من البروستات والحويصالت المنوية

يتواجد  KDa 64جزيئي  ولهذا االنزيم شكل اخر بوزن CK_MB)النوع العضلي( وكذلك النوع 
وكما في العضالت فان النطف تحتاج الى طاقة لحركتها وتعتمد بذلك  .(6) في المايتوكوندريا

يعمل كنظام مولد للطاقة داخل خاليا  CK كمصدر مباشر للطاقة لذا فان انزيم ATP على
نيز في  و اظهر انزيم الكرياتين كاي  (7) النطف وهذه الطاقة ضرورية لحركة ونشاط النطف

( ان وظيفة 9. وتشير الدراسة ) ((8البالزما المنوي فعالية اكبر مما هو عليه في مصل الدم 
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وان االنزيم ليس هو المسؤول المباشر عن  ،وعمل النطف متعلق بمستوى فعالية هذا االنزيم
فقدان وظيفة النطف ولكن يعمل كمؤشر كيموحيوي للتمايز الطبيعي للنطف. كما وجد ان هناك  

 . (6)القة طردية بين محتوى نطف االنسان من انزيم الكرياتين كاينيز وبيروكسدة الدهنع
  لالنسان  وقد وجد ان هناك تباين في فعالية االنزيم في العينات المختلفة للسائل المنوي

في النطف تعد مؤشرا كيموحيويا لنضج   CK_M/CK_B كما تم اثبات ان فعالية االنزيم ونسبة
( ان هناك عالقة بين الفعالية العالية النزيم  10كما وجد ) .مؤشرا جيدا للخصوبةخاليا النطف و 

الكرياتين كاينيز والزيادة في االشكال غير الطبيعية للنطف ككبر حجم الراس وشكله الغير 
 طبيعي وكذلك قصر الذيل للنطف.

 
 : الهدف من الدراسة

صفات السائل المنوي وعدم كفاية  نظرا لوجود حاجة الى مؤشرات كيموحيوية لتقييم موا * 
على نضج   وتأثيره CKانزيم  وألهمية  الفحوصات التقليدية المعتادة لتحليل السائل المنوي 

خاليا النطف فمن المفيد قياس فعاليه انزيم الكرياتين كاينيز في السائل المنوي وعده مؤشرا 
   .بةكيموحيويا للخصوبة لدى الرجال السليمين والمصابين بضعف الخصو 

 . لإلنسانالتعرف على مواصفات السائل المنوي  * 
 

 المواد وطرائق العمل
 :تحضير العينات

من بعض   لإلنسانتم جمع العينات الخاصة بالسائل المنوي  :لإلنسانعينات السائل المنوي 
وضعت العينات في   45_20المختبرات االهلية للمراجعين الذين تراوحت اعمارهم ما بين 

 . WHOة ونظيفة وتم تحليل العينات بعد تميعها حسب مواصفات الصحة العالمية حاويات معقم
طبيعية النطف )اكثر من  :صنفت العينات الى ثالثة مجاميع استنادا الى اعداد النطف

 . مليون/مل( وعديمة النطف 30قليلة النطف )اقل من  (،مليون/مل 30
  

  :تحليل السائل المنوي
وتم قياس   .المظهر والدالة الحامضية ،اللون ،ية مثل الحجمتم تسجيل الفحوصات العيان 

 : الفحوصات المجهرية ومنها
   Haemocytometerتم حساب اعداد النطف باستخدام شريحة  :اعداد النطف
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تم حسابها بوضع قطرات من محلول سترات  :النسبة المئوية للنطف المتحركة والنطف الطبيعية
نطفة باستخدام   100وتم العد لما اليقل عن ،طاء الشريحة% مع وضع غ2.9الصوديوم تركيزه 

 .العدسة ذات التكبير العالي
تم حسابها باستخدام العدسة الزيتية وذلك بوضع قطرة من مزيج   :النسبة المئوية للنطف الميتة

من صبغة االيوسين على شريحة زجاجية  1.76% التي اضيف لها 5من صبغتي النيكروسين 
اذ تتلون النطف الميتة باللون االحمر   ،لعمل مسحة عينة السائل المنوي تحوي على قطرة من 

 . بسبب اختراق الصبغة للغشاء البالزمي لها بينما تبدو النطف الحية بيضاء اللون
وضعت قطرة من صبغة التريبان   استخدمت صبغة التريبان الزرقاء :بيان سالمة االكروسوم

ي المخفف لعمل مسحة، بعد جفافها بالهواء تم تثبيت  على شريحة تحوي قطرة من السائل المنو 
 لمدة  %7.5 بصبغة كمزا  الشريحة بمحلول مثبت وغسلت بالماء المقطر ثم صبغت الشريحة

 .درجة مئوية وغسلت بالماء المقطر وووضع غطاء الشريحة بعد ان جفت  37ساعة بدرجة 3.5
             ( 11.) لحية واالكروسوم السليمفحصت المسحات باستخدام العدسة الزيتية لبيان الخاليا ا

 
 : عزل البالزما المنوي

عن خاليا النطف   (بعد تحليل عينات السائل المنوي وتخفيفها تم عزل البالما المنوي )الراشح
 .دقيقة 20دورة/دقيقة ولمدة  4000باستخدام جهاز الطرد المركزي وبسرعة   ()الراسب 

 
 : نيزقياس فعالية انزيم الكرياتين كاي

 .linear  (12 )تم قياس فعالية انزيم الكرياتين كاينيز باستخدام العدة الجاهزة من شركة
نتيجة   nm340 يعتمد مبدا العمل على الزيادة في االمتصاصية عند الطول الموجي :مبدا العمل

 : بفعل انزيم الكرياتين كاينيز وحسب المعادالت التالية NADPHلتكون  
Creatin phpsphate +ATP ----------CK (AMP,NAC)-----------------> 

creatine +ATP    
ATP + Glucose -------HK-----------------> ADP +G6P      

6p +NADPH ->Glucose----------------DH-G6P-----+H2O  +G6P + NADP
 ++H  

 : المحاليل المستعملة
R1: /المحلول المنظم كلوكوزNAC  
R2: افق االنزيمي المادة االساس /المر 

 
وهذا  R2مل من R1  +1 مل من 4بعد تحضير محلول العمل وذلك بمزج  :طريقة العمل

  37مل من محلول العمل بدرجة  1المحلول يكون ثابت لمدة شهر بعيدا عن الضوء. تم اخذ 
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مزجت جيدا وتركت لمدة ثالث دقائق ثم  ،مايكروليتر من العينة 20 إليه وأضيفدرجة مئوية 
دقيقه   1،2،3القراءة بعد  وأعيدت  nm340 اولية تحت الطول الموجي ةقراء تصاصيةاالم قرأت 

 . تم حساب معدل التغير في االمتصاصية/دقيقه
   x8095 التغير في االمتصاصية / دقيقة = U/Lفعالية انزيم الكرياتين كاينيز  :الحسابات

 
 النتائج والمناقشة

 (المعدل ± االنحراف المعياري) ناإلنسامواصفات السائل المنوي في  :(1جدول )

 % للنطف المتحركة اعداد النطف/مل  العدد  الحاالت
% للنطف  
 طبيعية الشكل

حجم السائل  
 المنوي )مل( 

طبيعية النطف 
 المخصبة 

25 63  ±8 x 610 60 ±11 67  ±7 3.5 ±0.5 

قليلة النطف غير  
 المخصبة 

17 23 ±7 x 610 45 ±7 58  ±5 2.5 ±0.8 

 0.8± 2.2 _ _ _ 10 عديمة النطف 

  

النتائج ان النسبة المئوية للنطف الميتة الخاصة بالسائل المنوي للرجال المخصبة كانت   أظهرت 
باستخدام صبغة التريبان   (%77السليم كانت )  والنسبة المئوية للنطف ذات االكروسوم (% 17)

  .(2  و 1) 1شكل رقم .الزرقاء
 

     (1)                                                  (2 ) 

  
 (:x5760)يوضح سالمة اكروسوم النطف باستخدام صبغة التريبان الزرقاء بقوة تكبير  .1 :(1شكل رقم )

 لنطف االنسان. (x2304). يوضح النطف الحية والميتة باستخدام صبغة االيوسين والنكروسين بقوة تكبير 2
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كرياتين كاينيز في البالزما المنوي للرجال المخصبين  نتائج الدراسة ان فعالية انزيم ال أظهرت  
( مع وجود تباين في فعالية انزيم الكرياتين كاينيز في  U/L 48.5كانت ) (control)السيطرة 

اذ كانت فعالية االنزيم في   (2)جدول رقم  لإلنسانالحاالت قيد الدراسة الخاصة بالسائل المنوي 
اعلى   (113.3U/Lليلة اعداد النطف غير المخصبين )البالزما المنوي لالنسان في حالة ق

( والنسبة المئوية للزيادة في الفعالية هي  U/L 48.5)مقارنة بحالة طبيعية النطف المخصبين 
والنسبة المئوية للزيادة   (U/L 97.1فعالية االنزيم في حالة عديمة النطف هي ) وكانت  (.133)

 . يطرة( مقارنة بمجموعة الس100)في الفعالية هي 
 

 فعالية انزيم الكرياتين كاينيز في الحاالت قيد الدراسة :(2جدول )
 النسبة المئوية للتغيير في الفعالية  النسبة المئوية للفعالية  االنزيم فعالية الحاالت

 ----- 100 9±  48.5 طبيعية النطف

 +  133 233 17±  113.3 قليلة النطف

 +  100 200 11±  97.1 عديمة النطف 

 
النتائج ارتفاع فعالية االنزيم في الحاالت قليلة وعديمة النطف غير المخصبين   هرت أظ

. كما اظهرت النتائج وجود تقارب بفعالية انزيم الكرياتين  (control)مقارنة بالحالة الطبيعية 
كاينيز في الحاالت قليلة وعديمة النطف الشتراكهما بصفة عدم االخصاب, وهذه النتيجة جاءت 

( بوجود عالقة عكسية بين تركيز النطف  13)  Dandekar and Parkanلما وجده مطابقة 
وفعالية انزيم الكرياتين كاينيز مع وجود تباين في فعالية الكرياتين كاينيز في السائل المنوي  

( اذ وجدوا ان فعالية انزيم 14كما توافقت هذة النتيجة مع ) .للمخصبين وغير المخصبين
كانت مرتفعة في حالة قليلة النطف مقارنة بفعالية   السائل المنوي لالنسان الكرياتين كاينيز في

واستنتجوا ان النطف في حالة طبيعية النطف تكون ناضجة   ،االنزيم في حالة النطف الطبيعية
بينما العكس قد يكون صحيح بالنسبة لحالة   ،من الناحية الكيموحيوية والقدرة على االخصاب 

 .قليلة النطف
تفاع في تركيز االنزيم قد يعود الى الفقدان غير الكامل للسايتوبالزم اثناء عملية  ان االر 

توالد النطف وهذا يؤدي الى اعاقة عملية توالد النطف ونضجها وبالتالي فان النطف غير  
المحيطة ببويضة   Zona Pellucidaالناضجة تعاني من الفشل في االرتباط بالطبقة الشفافة 

تكون فعالية االنزيم مؤشرا لعدم نضج النطف. ان المرحلة النهائية لتمايز  وبهذا  ((6االنثى 
النطف تمر عبر تنقالت تشير الى نضج النطف من خالل فقدانها لمكونات السايتوبالزم اثناء 

فالسايتوبالزم المتبقي الخاص بالنطف يتواجد  ،تولد السبرماتيد الناضج من قبل خاليا سيرتولي
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ظمة في القطعة الوسطية للنطف واذا كانت هذه الكتلة تمثل اكثر من ثلث  بشكل كتلة غير منت
(  15وتشير الدراسة ) cytoplasmic droplet.(14)راس النطفة تسمى القطرة السايتوبالزمية 

 هذه العوامل هي ،بان هنالك بعض العوامل التي تفرز من الخاليا الطالئية المبطنة للنواة
لية توالد النطف تكون مفقودة في حاالت المرضى اللذين تظهر  المسؤولة عن نضج واكمال عم

لديهم نسبة عالية من االنزيم واالهتمام بدراسة هذه العوامل تساعد في استكمال عملية توالد 
 . النطف واثبات القدرة على االخصاب 

ان  Lindholmer (16)و  Eliassonكما اشارت الدراسة المقدمة من قبل الباحثان 
يم الكرباتين كاينيز في الجزء االولي من القذفة المنوية الذي مصدرة البروستات اوطا  تركيز انز 

 . بكثير من تركيزة في الجزء االخير من القذفة الذي مصدرة الحويصالت المنوية
ان االختبارات الخاصة بانزيم الكرياتين كاينيز تكون اكثر خصوصية وفاعلية من بقية  

ل السائل المنوي النه يصف نوعية السائل المنوي وكذلك القدرة التقنيات المتداولة في تحلي
  ( 8وجماعته ) Asseoويشير الباحث  .االخصابية له استنادا الى الصفات الكيموحيوية للنطف 

فقط في البالزما المنوي   BB (CK)ان فعالية انزيم الكرياتين كاينيز تعود الى وجود النوع 
  CK-MMلمتناظر الرئيسي المتواجد في السائل المنوي هووفي دراسة اخرى وجد ان ا .لالنسان

(17) . 
يفرز انزيم الكرياتين كاينيز من االنيبيبات المنوية والنطف والبربخ والحويصالت المنوية  

لذا فان قياس فعالية هذا االنزيم في السائل المنوي يعد   ،ومن غدة البروستات بصورة رئيسية
 . (18السائل المنوي من خالل دراسة خصوبة الرجال )  مؤشرا لوظيفة البروستات و لنوعية

 
 :االستنتاجات

 . لإلنسانظهور فعالية النزيم الكرياتين كاينيز في البالزما المنوي  •

(  133،100كانت فعالية االنزيم في حالتي قليلة النطف وعديمة النطف اعلى بنسبة ) •
 . لرجال المخصبينعلى التوالي مقارنة بفعالية االنزيم في البالزما المنوي ل

  .يعد انزيم الكرياتين كاينيز مؤشرا لنضج خاليا النطف وقدرتها على تلقيح البويضة •

 
 :التوصيات

  .واألرنب قياس فعالية االنزيم في انواع اخرى من الحيوانات مثل الثور  •

قياس فعالية االنزيم في مستخلص خاليا لنطف ومقارنتها بفعالية االنزيم في البالزما  •
 . ي لمعرفة اين تكمن اعلى فعالية لالنزيمالمنو 
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