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 Male Fertility and Infertility  الذكورالخصوبة والعقم في 

 تتمثل والتي واالنثى الذكر من كل في امييع تؤثر التي والعوامل الخصوبة مستوى عمى التعرف الضروري من  

 .الخصوبة وانخفاض العقم مشاكل بدارسة

 Sterility and Infertility Problems الخصوبة وانخفاض العقم مشاكل

ن دراسة مشاكل العقم والعوامل المؤثرة عمى انخفاض نسبة الخصوبة في كل من ذكور واناث الحيوانات تتطمب أ     
ايضاح المواضيع التي تتعمق بخصوبة وفسمجة الجياز التناسمي لكال الجنسين وعميو فمن الممكن تجزئة ىذا 

 :الموضوع إلى ما يأتي 

 الخصوبة في الحيوان (1
 العقم في الحيوان  (2
 .امل التي تسبب انخفاض الخصوبة في الحيوانالعو  (3

افيا بعد نعمومًا يبدأ تقييم الخصوبة في الحيوان عمى اختالف اص Animal fertilityالخصوبة في الحيوان       
والخصوبة عبارة عن انعكاس الوظائف الفسمجية لمجياز التناسمي عمى  .ي في كل من الذكر واالنثىنسبموغيم الج

الحيوان والتي تتمثل بالعوامل الخارجية مثل  فانالوجو األكمل حال توفر الظروف المالئمة لكل صنف من أص
نتاج ا صىالخصوبة في الذكور تشمل اقفوعمى أي حال  .وغيرىا والتغذيةة النيارية( ءاضر االقصول او ط) خانالم

طف سوية وبعدد كاف يتناسب مع المعدل السوي لصنف الحيوان وقدرتو عمى نعمى  اً لمسائل المنوي ومحتوي
سية والقابمية لمجماع بصورة جيدة وخالي من العيوب الوراثية. أما الخصوبة في جناألخصاب اضافة إلى شدة الرغبة ال

مل والوضع السوي والفترة بين الوضع والحمل الذي يستغرق ق والحشباالناث فتتمثل بقابمية االستمرار عمى اظيار ال
المدة النظامية ألوب األعضاء التناسمية التي تتراوح بين الشيرين في الجاموس واالبقار وشير ونصف في الماعز 

ة من واألغنام وتسعة أيام في األفراس اضافة الى جودة االنتاج من الحميب أو زيادة وزن الجسم ثم رضع والدات خالي
العيوب الوراثية. وبالنظر لكون الحيوان يتصف بالطابع االقتصادي فمن الواجب دائما وابدا المحافظة عمى خصوبة 
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الحيوان باستمرار لكال الجنسين ولغرض التوصل إلي ذلك يستوجب ربط التعاون بين المزارعين ومربي الحيوانات 
 :وانات مسؤوالن عن الميام االتيةوالطبيب البيطري حيث ان كال من المزارع ومربي الحي

  ًتوفر الغذاء الكافي كمية ونوعيا. 
 ايواء الحيوانات في اماكن ىادئة ومريحة ومعتدلة الحرارة. 
  التعرف عمى ميزات كل حيوان ليسيل فيمو ومراقبة التغيرات الفجائية لسموك الحيوان قبل الشيق أو الوضع او

 .بعض الحاالت المرضية
  حيةصوالضبط السجالت الخاصة بالحيوانات من الناحية األنسالية. 
  ن وغير ذلك من األمور المتعمقة بالواجبات اليوميةبالمتنظيم أوقات در.  

 :بينما الطبيب البيطري يضع عمى عاتقه السيطرة عمى الحاالت المرضية والتناسمية وذلك حسب البرنامج االتي

 مة الشبقالفحص الروتيني لألبقار العدي. 
  ب األعضاء التناسميةآو التأكد من 
 تشخيص الحمل المبكر. 
 التأكد من الشبق والتوصية عمى رقم التمقيح المناسب. 
 تقديم اإلسعافات البيطرية الفورية مثل عسر الوالدة أو احتباس السخد. 
 معالجة الحيوانات المريضة وعزل الحاالت المستعصية. 
  المزرعة او في مراكز التمقيح االصطناعي وسالمتيا من العوامل الوراثية او في حالة وجود الذكور في

 .االلتياب الخمجية الزىرية
  لمقدمة لمحيوانات عمى نسب كافية من العناصر الغذائية األساسية مثل البروتينات االتأكد من شمول العالئق

 .والفيتامينات والمعادن والكربوىيدرات
 

وىو عبارة عمى انخفاض أو انعدام الخصوبة جزئيا او كميا في كال  :   Animal infertilityالعقم في الحيوان 
دان قاو ف لإلناثق او الحمل أو االنتاج بالنسبة بكما ىي الحالة في اضطراب الش اإلناث.الجنسين من الذكور أو 
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الجراثيم الخمجية أو فقدان او ضعف الرغبة الجنسية أو  بإحدىف قابمية اإلخصاب أو تموث السائل المنوي نطال
ين تؤدي سمجة الجياز التناسمي لكال الجنسوعمى أي حال فأن مثل ىذه االضطرابات في ف .القدرة عمى الجماع لمذكور

إلى فقدان كبير في الزمن وخسارة في االنتاج مع ضياع الجيد البشري وعموما فان اسبابو العقم سوف تدرج مع 
  .ة النخفاض الخصوبةسببلعوامل الما

 

      ؟Male Infertility الذكور  في الخصوبة النخفاض المسببة العوامل أهم

 تي: يأ يمكن تصنيف العوامل المسببة النخفاض الخصوبة أو العجز الجنسي في الذكور كما

   Impotent Coundi ضعف أو انعدام الرغبة الجنسية والقابمية عمى الجماع (1
 Impotentia Generaudi طف عمى األخصاب النختزال أو انعدام قابمية ا (2

  
 ضعف أو انعدام الرغبة الجنسية والقابمية عمى الجماع  (1

 من أىم العوامل المؤدية إلى ضعف الرغبة الجنسية والقابمية عمى الجماع ىي

 العوامل اليرمونية  -العوامل البيئية ج -بالعوامل الوراثية  -أ  

الجياز  صفاتوىي عبارة عن انتقال بعض العيوب في احدى :  Genetic factors العوامل الوراثية -أ 
التزاوج عن طريق الجينات المعينة وىذه غالبًا ما تحدث اثناء  يالتناسمي الذكري من االباء اثناء التطور الجنين

 .ومن جممة العيوب التي تصيب الذكر والتي تؤدي بو إلى العقم الجزئي او الكمي باألقارب

والذي   Testicular Aplasiaأو  Testicular Hypoplasia نقص او عدم تكوين النسيج الخصوي عام -1
و  وفي ىذه الحالة يكون الحيوان عقيم فاقد القدرة عمى انتاج النطف، يتميز بعدم تطور او تكوين الخصيتين 

 .الرغبة الجنسية وحتى فاقد الصفة الذكرية
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وىو عبارة عن عدم نزول احدى او كمتا الخصيتين في الكيس الصنفي :  Cryptorchidism اختفاء الخصية - ۲
وعدم  وذلك البقاء الخصيتين في الجوف البطني وىذا مما يؤدي إلى تنكس خاليا الخصيتين وصغر حجم الخصية

 .النطف اما افراز النسترون فيعتمد عمى كمية النيح التالفقدرتيا عمى انتاج 
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وىي عبارة عن حاالت وراثية تتمثل بصعوبة التمييز بين الجنسين وفي حالة الذكر :  Hermaphrodite  الخنوثة -3
 .يمكن أن تكون عمى احدى الحاالت التالية 

 ويكون الذكر في ىذه الحالة يمتمك كل من الخصيتين والمبايض الوقت.  True Hermaphrodite خنوثة حقيقية - أ
 ىلألنثويكون الذكر في ىذه الحالة مماثال :  female Pseudo hermaphrodite خنوثة انثوية كاذبة  - ب

 ظاىريا عمى الرغم من امتالكو الخصيتين. 
تمفة من الحيوانات نتيجة لذلك فأن وىو عبارة عن التزاوج بين اصناف مخ Hybride : التيجين بين األصناف -1

الوالدات الذكرية تكون عقيمة كما في حالة التيجين بين الخيول والحمير او االغنام والماعز وغير ذلك ) البقرة 
  .والجاموس (

وىو عبارة عن انحراف في تطور احدى شدف األعضاء :  Anatomical Abnormalities شذوذ تشريحية  -2
  السوي مثلالتناسمية عن التطور 

 .قصر القضيب او قصر عضالتو - أ
 Frenulum تقوس القضيب نتيجة شكال قصير  - ب
 تقوس جسم القضيب  - ت
 .تقوس حشفو القضيب  - ث
 ( Double Penis ) نمو قضيبان في الذكر الواحد -القضيب  ازدواجو - ج
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ية غذالتالعوامل البيئية في تمك التي تتعمق بالظروف البيئية مثل :  Environmental Factors العوامل البيئية -ب
 أو الحرارة و البرودة أو طول مدة االضاءة في النيار اضافة الى األمراض وغيرىا

 :ن احدى الحاالت األتيةضمتتوىي  Nutrition التغذية -1
 العوز الغذائي Nutritional Deficiency  : الغذائية الرئيسية مثل ائي ألحدى العناصر غذالأن العوز

ممة المعادن النادرة في ) الفسفور والمنغنيز ج( ومن  A  ،B1  ،B6  ،B12  ،C  ،D)نات ميالفيتا
 .( ت والنحاس والحديد واليودبمو والك

 االفراط الغذائيOver feed   :الغذائي قد يؤدي إلى السمنة والكسل اضافة الى االضطرابات ط األفرا
 لمني. اىا تؤدي الي اعاقة االمتطاء اثناء جمع المفصمية والتي بدور 

حدى األمراض الحادة أو المزمنة التي إبكر ذالان اصابة :  Debilitating Disease األمراض المضيفة -2
تصيب احدى اجيزة الجسم تؤدي الى اضعاف الجسم وتدىور الحالة الصحية بصورة عامة اضافة الى امتداد 

 .التناسميبعض األمراض الى الجياز 
لمعمر اثر كبير عمى الوظائف الفسيولوجية ألجيزة الجسم بصورة عامة والجياز التناسمي بصورة :  Age العمر -3

ون مف وىرمون الشحنطالخاصة حيث كمما تقدم الذكر في العمر مع الحصان غير قادرتين عمى انتاج 
ي ساو النضوج الجن غالبمو و اثناء بنفس النسبة التي كانت عمي Testosterone التستوستيرونصوي او خال

زال الجياز العضمي وفقدان القدرة عمى االمتطاء وعمى أي حال فأن خصوبة أي ذكر تبدأ ىاضافة الى 
 ( في حدود خمس سنوات)ولو قمة الخصوبة صو دريجي باستمرار منذ تباالنخفاض ال

 :األتيةوىي تتضمن الحاالت  Animal management ادارة الحيوان -4
حيث أن قمة الحركة تؤدي إلى زيادة وزن الحيوان اضافة : و انعدام الممارسة عمى التمارين الرياضية قمة أ ( أ

 .ة الجنسيةغبالر الى الكل وفقدان القدرة عمى االمتطاء احيانا وضعف 
يف اثناء الجماع تؤدي الى فقدان الرغبة الجنية خو والتالعنف أن استخدام العنف والخشونة في ادارة الحيوان  ( ب

ممارسة عممية  ترفضاو يجعمو سيل االرتباك ألي حركة خارجية اضافة الى ذلك فان بعض الذكور 
 .الجماع ما لم يقودىا نفس الشخص الذي قد تعود عميو في األوقات السابقة
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أن غالبية الذكور تحتاج الى تييج :   Lack of sexual stimulating قمة أو فقدان المحفزات الجنسية ( ت
ق او تعبير موقع الجماع او وجود ذكر آخر ليشاطره افي حالة ود ثىانجنسي قبل الجماع مثل تييئة 

 .ةنافسالم
من اجل الحصول عمى عينات منوية :  Lack of sexual preparation قمة او فقدان األعداد الجنسي ( ث

ة اضافة الى ذلك فان العينات ذبالكاة قذفبالوالمتمثل  يالمنو جمع يد أسفالتجيدة يتوجب أعداد الذكر قبل 
 يا قذفة كاذبة رديئة خاصة اذا كانت فترة ترداد الجماع طويمةسبقيفة األولى والتي لم ذالقالمأخوذة من 

 نسبيًا.
ية وضمن سان جميع المني من الذكر بقدر يفوق سعة القدرة الجن:  Sexual Stress يساالجياد الجن ( ج

ي مثل قمة تركيز مناليرة تؤدي الى فقدان الرغبة الجنسية لمحيوان اضافة الى رداءة نوعية قصفترة زمنية 
 .ف وعدم نضوجياطالن

أن بعض الذكور تختص بحرارة معينة لمميبل بينما البعض االخر ترغب : عدم ضبط الميبل الصناعي  ( ح
م ومن جية أخرى فأن برودة الميبل  60ل لغاية بزيادة تدريجية عمى مدى موسم الجمع والتي قد تص

الصناعي غير مرغوب فييا من قبل جميع الحيوانات وبذلك يتوجب ضبط حرارة الميبل الصناعي في كل 
 .خرى مثل التزييت والضغط اليوائيألمرة اضافة الى النواحي ا

الجماع  بطال قدرةدي الى اقد تؤ  اآلفاتان اصابة الذكر ببعض :   Structural lessionsافات تركيبية  ( خ
 :يلجنسا

اذى في مفاصل أو أوتار عضالت أو عظام أو اعصاب الجسم خصوصا المتعمقة بالظير والقوائم   
 .الخمفية

 : أمراض القضيب وىذه قد تشمل عمى احدى حاالت االتية  
I.  ب خصوصا في التعريج اليضيالقان التصاق Sigmoid Curvature. 
II.  ضيب.القتمزق أو كسر 
III. ةفالحشيب او قضال ماورا. 
IV.  يبقضالتضييق فتحة القمعة والتي قد تؤدي الى تدلي. 
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  Balanoposthitis الحشفة والقمفةالتياب  ( د
 خراجات داخل القمفة ( ذ
  تمزق القمفة ( ر

 

تتناسل اال في مواسم خاصة من  أن بعض األصناف الحيوانية ال:  Breeding Season يةسماتنالمواسم ال
اليومي وىذه العوامل ليا العالقة المباشرة بفعالية  وءأو درجة حرارة او كمية الض مراعيالسنة اعتمادا عمى كمية ال

ل في الخيول اثناء الصيف ، اضافة إلى تناسالل في األغنام اثناء الشتاء بينما ينشط تناسالينشط  .الغدة النخامية
لصيف كما عموما انشط في الشتاء مما عميو في ا فأنيااف الحيوانية التي لم تتأثر في فصول السنة ذلك ففي األصن

 .ىي الحالة في الثيران 

 

تشترك ىذه العوامل في كل من فقدان القدرة أو الرغبة الجنسية أو :  Hormonal factors العوامل الهرمونية (1
اليرمونات التي تتعمق بذلك أو تشترك بالقدرة أو الرغبة الجنسية ىو اختزال أو انعدام القدرة عمى األخصاب ومن 

لمخصية وكمية  Ledge أو خاليا ليدك  Intestinalرز بواسطة الخاليا الخاللية أو البينية فالم يون الخصو مالشح
 ICSH  (Interstitial cell Stimulating hormone)او LH اليرمون المحرض الموتينى افرازه يتأثر بكمية افراز
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اضطراب في كمية افراز ىذه اليرمونات تؤدي إلى اختزال أو  فأيمن قبل الفص األمامي لمغدة النخامية وبذلك 
 .Lack of Loss of Libido  فقدان الرغبة الجنسية

 
أو انعدام قابمية  اختزالأن    Lack or Loss of sperm Fertilizability اختزال وانعدام النطف عمى االخصاب (2

 :النطف عمى االخصاب تعود الى احدى العوامل
فقدان قابمية النطف عمى  العوامل اليرمونية : سبق وان ذكرنا من أن العوامل اليرمونية تشترك في اختزال أو - أ

 SSH Follicle ( Sperm ) Stimulating) الجريبات محفزاالخصاب ومن اليرمونات األساسية ىو ىرمون 
Hormone)   المفروز من الفص األمامي لمغدة النخامية حيث ىو المسؤول عن نشأة الخاليا النطفية

Spermatogenesis  داخل األنابيب المنوية Seminiferous Tubules  الموجودة داخل الخصية اضافة
ضوج النطق داخل الخصية كما سبق نصوي مسؤول عن خالالى ذلك فان اليرمون الذكري أو الشحمون 

طف ناضطراب في كمية افراز ىذه اليرمونات تؤدي إلى انعدام تكوين النطف أو انتاج  فأياحو وبذلك ايض
 .غير ناضجة وغير قادرة عمى األخصاب

 
غير سوية وغير قادرة  نطفان التياب احد األعضاء التناسمية قد يؤدي إلى انتاج  : التياب االعضاء التناسمية  - ب

 ىي: ومن األعضاء التناسمية األكثر عرضة لاللتيابات عمى انجاز االخصاب بصورة سميمة
 الحصة Testes  
 البربخ Epididymis  
 الغدد الالحقة Accessory Glands  

 قد تحصل في احدى االجزاء التالية Testicular Tumors ةيخصو اورام   - ج
 ( ي ) انابيب المنويةنبيبات الناقمة لممنال. 
  خاليا ليدك ةالليخالالخاليا ( ) 
 الخاليا الساندة لمنطف . 

 

 : غالبا ما يحدث نتيجة احدى الحاالت االتية Testicular Degenerating ويالخصالتنكس  - د
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  ة الخصية بمصدر طاحاارتفاع درجة حرارة الخصية بسبب ارتفاع درجة حرارة البيئة مثل الطقس أو
  – Febrile Diseases أو ارتفاع درجة حرارة الجسم مثل األمراض الحمية حراري

 الرعائية  اآلفاتVesicular lesions 
  . االشعاع المسمط عمى الخصية مباشرة لفترة طويمة 
 الشيخوخة ( التقدم بالعمر Aging  ) 
  يو صخالاضطرابات الشحمون. 
 م عمى اختالف أنواعوسمالت . 

 

 فكمية ونوعية النطان خمج الجياز التناسمي قد ال توثر في  Genital Infection : خمج الجياز التناسمي  - ه
 :عة مثلشائالجراثيم ال بإحدىدت أو لقحت صناعية بالمني المموث فسسبب اإلجياض في االناث التي يولكن 
 ةمالضمة الجنينية والتي تسبب داء الض جراثيم Fibrosis –  
 وجية مة التمالبروسيال المجيضة والتي تسبب داء الح جراثيمBrucellosis  
 الى المشعرات والتي تسبب داء المشعرات  اوTrichomoniasis  التي تحدث في الخصيتين  واآلفات

 .ب أو الخراجز بالختتمثل 
اسب منوىذه قد تحدث بسبب عدم ترسيب السائل المنوي في المكان أو الوقت ال Technical talk اخطاء تقنية - و

ل أو ساعة تمقيح االناث في وقت مبكر أو متأخر أو داخل الجياز التناسمي األنثوي مثل ترسيب المني في الميب
 . عدم اعادة التمقيح في االناث ذات الشيق الطويل أو تمقيح االناث الحوامل
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