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انًهخص
خهفٍة انذراسة :جعذ دّالي الخصية هي العْاهل الشييسلية الوو لي ها ِلل ّالحلي جسلقم الع لن هٌلذ الش للو ظ ّنلذ للْح اى
 %04-%53هللي الش لللو الللزني نعلللًْى هللي الع للن ا ّلللي ّ %04هللي الللزني نعلللًْى هللي الع للن الرلللًْا ُللْ سللقم دّالللي
الخصيحيي.
انهذف ين انذراسة :لح يين الحأذيش السلقي لذّالي الخصية هلي ه ًْلت السلي الوٌْا ّ ج يين ًحليج هوليلَ دّاللي الخصليحيي
هلي ه ًْلت السلي الوٌْا ّالحو لألشخلص الزني نعلًْى هي الع ن.
انًرضى وطرائق انعًمُ :زٍ الذساسة أًجضت في هحلفظَ دنللى – العشاق للفحشة هي كللًْى الرللًي هللم  8440اللي جرلشني
ا ّو هلم  8418شولث الوشضى اللزني سا علْا هسحرلفى ع ْ لة الحعليولي ّالعيللدة الخلللة ّالحلي شلولث الذساسلة 184
هشنض نعلًْى هي الع ن ّ عذ إ لشا الفحلا السلشنشا ّالسلًْلس الوللْى جلن إسسلللِن اللي فحلا السللي الوٌلْا حيلد جلن
إ شا فحا الوٌي راخ هخحقشات هخحلفة ّ أّنلت هخحلفة ّ علذُل جلن إ لشا العوليلة للوشضلى اللزني نعللًْى هلي اللذّالي
ّذقث للححلي اى ه ًْلت السلي الوٌلْا نلذ جللذشت سللقل كولل جلن هحل علَ ُلضى الوشضلى علذ العوليلة لفحلشات ذلاخظ سلحة
ّاذٌى هرش شِشا.
اننتااائ  :اظِللشت ًحللليج الذساسللة الحلليللة هلللنلي اى الوشحلللة الرللرللَ كلًللث هٌللذ  03هللشنض ّكلًللث جحسللي ه ًْلللت السلللي
الوٌللْا عللذ العوليللَ كللحللللي هللي  )14.044444نق ل العوليللة الللى  ) 50.044444عللذ العوليللة هعللذو حشكللَ الوٌللي
هي %81.5نق العوليَ الى  %51.0عذ العوليَ ّحجن السلي الوٌْا هلي  1.5هللحلش نقل العوليلة اللى 5هللحلش علذ
العوليَظ الذس َ الرلًيَ هٌذ  83هشنض الححسي الى هذد الحيلهي هي  10.544444الى 58.044444نق ّ عذ العوليلَ
للححل ع ّحشكَ الحيوي هي %83.0الى ّ %53.0حجن السللي الوٌلْا هلي 1.1اللى 5هللحلشظ الذس لَ ا ّللي الٌحلليج
ُللي حص ل جحسللي عللذد الحيلللهي هللي  81.344444الللى ّ 50.044444حشكللَ الحيلللهي هللي  %51.0الللى%50.8
ّحجلن الوٌللي هللي  8.0الللى  5.0هللحلش جللن حصللْو حول اللى صّ لللت الوشضللى عللذ العوليلَ الللي  0صّ لللت للش لللو رّّ
الذس َ الرللرَ هي الذّالي ّالي 5صّ لت ىلحلب ا لذس َ الرلًيَ ّصّ َ ّاحذٍ لوشنض هي الذس َ اىّلي هي الذّالي.
االستنتاجات  :الش لو الزني نعلًْى هي الع ن هلع دّاللي الخصلية السلشنشا اى لشا الوٌلسلم نيلع ال يللة الذّاليلة ّسلْ
نحص الوشنض هلى فْايذ هي حيد جحسيي الوعلولت السلي الوٌْا ّ الح لفض.
انكهًات انًفتاحٍة :دوالي الخصية وقطع القيلة الدوالية ،العقم ،معلمات السائل المنوي
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