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دراست مستوياث بعض مضاداث االكسذة في مصل دم النساء المصاباث بسرطان الثذي في
محافظت االنبار
رشيد محمد رشيد

هاجر شهاب حمد

حميد حسين عمي

* جامعة االنبار – كمية العموم
** جامعة االنبار – رئاسة الجامعة

الخالصت
تضمنت الدراسة ) (70امرأة من المصابات بسرطان الثدي تتراوح اعمارىن )  (65 - 20عاما وبمؤشر كتمة جسم ) (32 - 20كغم

 /م 2ولمدة مرض تتراوح بين ( 1شير –  4سنوات)  ,كما اشتممت الدراسة عمى ) (40امرأة سميمة وبصفات تتناسب مع المجموعة السابقة

وصفت كمجموعة ضابطة  ,جمعت عينات الدراسة لمفترة ) (1\10\2011 - 1\6\2012من مستشفى الرمادي التعميمي  .ىدفت الدراسة
الى التعرف عمى تأثر بعض مضادات االكسدة ومنيا الكموتاثايون  GSHوبروتين االلبومين  Albuminوالعناصر النزرة المضادة
لالكسدة (النحاس  Cuوالخارصين  )Znوالحديد  Feباالصابة بسرطان الثدي عند النساء في محافظة االنبار مقارنة مع مجموعة السيطرة
 .اظيرت النتائج ارتفاعاً معنوياً عند مستوى احتمال ) (P≤0.05لمستوى كل من النحاس  106.5 ± 38.1) Cuمايكروغرام /ديسيمتر)
( 84.9±27مايكروغرام /ديسيمتر)  ,والحديد Fe

)  126.3±34.5مايكروغرام /ديسيمتر) ) 96.6±38.1مايكروغرام /ديسيمتر) ,

وانخفاض معنوي ) (P≤0.05لكل من االلبومين  3.7±0.67( Albuminغرام/ديسيمتر) ) 4.21± 0.53غرام/ديسيمتر)  ,والكموتاثايون
 4.47+ 0.89) GSHمايكرومول/لتر) (  16.7+ 2.6مايكرومول/لتر)  ,و الخارصين  60 ± 24( Znمايكروغرام /ديسيمتر)
(  78 ± 24مايكروغرام /ديسيمتر) عند النساء المصابات بسرطان الثدي مقارنة بمجموعة السيطرة .
الكمما ت المفتاحية  :مضادات االكسدة  ،سرطان الثدي ،محافظة االنبار.

المقدمة

السرطان  Cancerىو مجموعة من االمراض التي تصيب

خاليا الجسم لتجعل نموىا خارج نطاق السيطرة وتشكل معظم انواع
الخاليا السرطانية في نياية المطاف كتمة او تجمع يدعى بالورم
وتسمى االورام حسب مناطق الجسم التي ينشا منيا ). (1

الفصيصات الى الحممة  , Nippleاما باقي مكونات الثدي فيي
االنسجة الضامة الدىنية واالنسجة الميمفاوية ). (1
تعرف الجذور الحرة  Free Radicalsبانيا جزيئات أو ايونات غير
مستقره إلنيا تمتمك واحدا أو أكثر من االلكترونات غير المزدوجة في
الغالف الخارجي بسبب وجود خمل في انتظام وتوزيع االلكترونات في

يحدث السرطان بخطوات متسمسمة تتحول خالليا الخاليا

مدارىا الخارجي ,وتتميز بفعاليتيا العالية لوجود اإللكترون المنفرد في

الطبيعية الى سرطانية نتيجة لمتغيرات الجينية الحاصمة ليا حيث

غالفيا الخارجي والذي يمكنيا من التفاعل وبسرعة مع أي جزيئو أو جذر

تتميز بالنمو غير المسيطر عميو ىاربة من مسار الموت الخموي

حر آخر مؤدية بذلك إلى تولد جذور حرة متسمسمة وبالتالي انشطار

المبرمج  Apoptosisمع استمرارىا في تكوين اوعية دموية جديدة

الجزيئات األخرى المجاورة ليا وتمتا ز الجذور الحرة بخاصيتين ىما التييج

 Angiogenesisوتكوين النقائل .(2) Metastasis

 Excitableوعدم االستقرار  . (5 ) unstableوتكون عمى عدة أنواع

يعد سرطان الثدي  Breast cancerمن اىم مسببات حاالت
الوفاة بين نساء العالم حيث يسبب وفاة مايقرب نصف مميون امرأة

منيا جذر اوكسيد النتريك ) Nitric Oxide (NOوجذر اوكسيد
النتروجين  nitrogen Oxideوغيرىا  .إال أن أكثر أنواعيا شيوعا ىو

سنويا ) (3وىو اكثر انواع السرطان شيوعا في البمدان الغربية )(4

جذر األوكسجين ويطمق عميو تسمية

يبدأ سرطان الثدي في انسجة الثدي والتي تتكون من الغدد التي تنتج

) (Reactive Oxygen Species) (ROSوالتي تشتمل أنواعا عديدة

الحميب وتدعى الفصيصات  Lobulesوالقنوات التي تربط

) ,(H2O2وجذر الييدروكسيل ) (OH

منيا بيروكسيد الييدروجين
وجذر السوبر اوكسايد السالب

23

(االصناف الفعالة لألوكسجين)
.-

)(O2.-

). (6

مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفة  .المجمد التاسع  ،العدد االول لسنة 5102

تحدث حاالت االجياد التاكسدي  Oxidative stressعندما تكون

بدرجة )°(37م لمدة  30دقيقة لحين تخثر الدم ثم اجريت لو عممية

الدفاعات غير كافيو لمحفاظ عمى مستويات  ROSدون عتبة السمية

الطرد المركزي وبسرعة  3500دورة  /دقيقة لمدة  15دقيقة لمحصول

وىذا قد يكون راجعا إلى اإلنتاج المفرط لـ  ROSأو فشل دفاعات

عمى المصل ومن ثم عزلو ووضعو في انابيب بالستيكية نظيفة

مضادات األكسدة أو كمييما ). (7

وحفظو في المجمدة بدرجة ) (-20درجة مئوي لحين اجراء القياسات
المطموبة .

تؤدي مضادات األكسدة  Antioxidantsدو ار ىاما في نظام دفاع
الجسم ضد الجذور الحرة )  .(9) (8) (ROSفيي عبارة عن مواد

قد ر بروتين االلبومين في المصل باالعتماد عمى عدة التحميل

كيميائية وظيفتيا تأخير بداية أو اإلبطاء من تفاعالت أكسدة الدىون

الجاىزة من شركة  , Linear – Franceكما تم تقدير الكموتاثايون

فيي تثبط تكوين الجذور الحرة وبالتالي تساىم في تحقيق االستقرار .

باستخدام الطريقة المحورة المتبعة من قبل ) (16) (17بينما

وتدخل مضادات األكسدة الطبيعية ضمن مكونات العديد من الفواكو

استخدمت تقنية االمتصاص الذري الميبي ) (A.A.S.في تقدير

والخض اروات  ,وقد حظيت بقدر كبير من االىتمام العممي ). (10

العناصر النزرة ) ,(Zn , Cu , Feحممت النتائج احصائيا باستخدام

وفرت البيانات السريرية والتجريبية في السنوات الماضية ادلة مقنعة

البرنامج االحصائي . Minitab 16

عن تطور االجياد التاكسدي في الكثير من الحاالت المرضية بما

النتائج والمناقشة

في ذلك السرطان) (12) (11ففي داخل الجسم الحي يوجد توازن

اظيرت نتائج الدراسة وكما ىو موضح في الشكل )  ) 1انخفاضا

ديناميكي بين الجذور الحرة المتولدة والمواد المضادة لألكسدة التي

معنويا عند مستوى احتمالية ( )P≤ 0.05لتركيز االلبومين في

تحمي الجسم من ضررىا  ,ومع ذلك فان كميات مضادات االكسدة

مصل دم النساء المصابات بسرطان الثدي مقارنة بتركيزه المرتفع

في الظروف الفسمجية الطبيعية تكون كافية فقط لمواجية نسبة توليد

عند مجموعة السيطرة  ,وتتفق نتائج دراستنا مع دراسة اجراىا

الجذور الحرة ). (13

الباحثان ) (18عمى سرطان المبيض وسرطان الثدي حيث اشارت
الى وجود انخفاض في تركيز االلبومين .

تعمل مضادات االكسدة في داخل الجسم كفريق واحد منسق
حيث ان القصور في احد المكونات يكون لو تاثير عمى كفاءة

ان انخفاض تركيز االلبومين قد يرجع الى انتاج االنترلوكين 6

المضادات االخرى ) , (14وتصنف مضادات االكسدة الى مضادات

( )IL- 6من قبل خاليا الورم او الخاليا المحيطة بو والتي يكون ليا

اكسدة انزيمية  Enzymatic Antioxidantsوتشمل انزيمات سوبر

تأثير عميق عمى ايض المضيف حيث تعمل عمى تحفيز الكبد عمى

اوكسايد دسميوتيز  SODوالكاتاليز  CATوانزيمات اخرى تؤدي

انتاج بروتين  Cالفعال

 C-Reactive Proteinوالفيبرينوجين

دو ار ىاما في تحويل  ROSالى جزيئات غير تفاعمية ) , (14اما

 Fibrinogenفي كال حالتي الصيام او التغذية

النوع الثاني من المضادات فيي مضادات االكسدة غير االنزيمية

الحاجة الى بعض االحما ض االمينية والتي اذا ما كانت محدودة في

Non–Enzymatic

وبالتالي تزداد

 Antioxidantsومنيا فيتامينات A,C,E

النظام الغذائي فيعمد الجسم حينيا عمى ان يحصل عمييا من تحطيم

وااللبومين والكموتاثايون والخارصين والنحاس وغيرىا من المضادات

عضالت الييكل العظمي ( )19او قد يكون بسبب استيالكو كمضاد

التي تؤدي دو ار ىاما في التصدي لضرر الجذور الحرة داخل الجسم

لالكسدة  ,وتعزى فعالية االلبومين كمضاد لألكسدة الى احتواءه عمى

ييدف البحث الى التعرف عمى التغيرات الحاصمة في مستويات

مجاميع السمفاىيدرال  SHحيث تعمل االخيرة عمى االرتباط بالجذور

بعض مضادات االكسدة غير االنزيمية في مصل النساء المصابات

الحرة وابطال فعاليتيا كما تعمل عمى ربط االحماض الدىنية غير

بسرطان الثدي مقارنة مع نساء سميمات من المرض .

المشبعة في  LDLوبيذه الطريقة تحميو من التأكسد ) (20وقد

طرائق العمل

وصف االلبومين بأنو منبئ مستقل Indepent prognosticator

اجريت الدراسة الحالية عمى ) (110عينة دم من النساء (غير

عن البقاء عمى قيد الحياة في عدة انواع من السرطانات ( )21ومنيا

المدخنات) حيث تم تقسيمين الى مجموعتين المجموعة االولى )(70

سرطان الثدي ( ) 22وقد تبين ان رفع مستوى االلبومين عن طريق

امرأة من المصابات بسرطان الثدي  Breast cancerالمراجعات

الحقن الوريدي او االفراط التغذوي يقمل من خطر زيادة وفيات

لوحدة الغدد واالورام ( وحدة العالج الكيميائي) في مستشفى الرمادي

السرطان (.)18

التعميمي العام والخاضعات لمعالج الكيميائي واالشعاعي وخالل المدة

كما أظيرت نتائج الدراسة وكما ىو موضح في الشكل ( )2وجود

 ,اما المجموعة الثانية )(40

انخفاض معنوي ( ) P ≤ 0.05لمستوى الخارصين عند النساء

1\6\2012) (1\10\2011 -

امرأة سميمة فقد اعتمدت كمجموعة سيطرة.

المصابات بسرطان الثدي مقارنة بمستواه عند مجموعة السيطرة ,

تم اخذ عينات الدم من الوريد العضدي بحجم ) (5مل بعد مرور

وتتفق نتائج الدراسة مع عدة دراسات اشارت الى انخفاض مستواه

) (20يوما من اخذىن لجرعة العالج الكيميائي ,بعدىا وضع الدم

عند مرضى السرطان وبشكل ادق سرطان الثدي حيث اكد ) (23ان

في انابيب بالستيكية ) (White tubesوترك في الحمام المائي

ىنالك ترابطاً بين سرطان الثدي و انخفاض ممحوظ لتركيز
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الخارصين في المصل وأيده بذلك كل من ( )24و ( )25وقد وجد

مستوى الحديد ىو من السمات المميزة لمسرطان وذلك الن االورام

الباحثون ) (26أن قمة مضادات االكسدة تزيد من خطر االصابة
) (27سبب ذلك الى ارتفاع مستوى

تنمو جيداً في البيئة الغنية بالحديد فقد اجرى تجربة عمى الفئران
فوجد أن حقنيا يوميا بالحديد لمدة  3أشير انتجت نسبة 47.3 %

الجذور الحرة وزيادة االكسدة مما يسبب نقص في مستوى الخارصين

منيا مصابة باالورام مقابل عدم اصابة أي فرد من مجموعة السيطرة

وبالتالي يزداد خطر االصابة بالسرطان وقد لوحظ تغييرات في

التي لم تعط جرعاً من الحديد .

ىناك زيادة بنسبة  %72في مستوى الخارصين في االنسجة

زيادتو بشكل واضح مع ارتفاع مخاطر التسرطن ( )29فمن الواضح

السرطانية مقارنة مع االنسجة الطبيعية ( )23فخاليا الثدي

أن الحديد الزائد يعطل توازن االكسدة في الخمية مؤديا الى حدوث

السرطانية تميل لجمع المزيد من الخارصين من خاليا الثدي المجاورة

اجياد تأكسدي مزمن يحور شبكة االشارات الخموية مؤديا الى

غير السرطانية ( )24كما وجد الباحثان ) (25من خالل دراستيما

حصول التسرطن ).(34

واستعراضيما لعدة دراسات مختبرية ان الخاليا السرطانية تطور

أن سمية الحديد مبنية الى حد كبير عمى تفاعل  Fentonوتفاعل

اليات تمكنيا من ايقاف خروج الخارصين من الخمية وبالتالي تحافظ

 Haber–weissحيث أن كميات الحديد المحفزة تكون كافية النتاج

عمى تركيزه الداخل خموي  intracellularعندما يقل توفره وىذا يؤيد

جذور الييدروكسيل من جذور االوكسيد الفائق وبيروكسيد

ان لمخارصين اىمية في سرعة انقسام الخاليا السرطانية ويبدو

الييدروجين ). (36) (35

سرطان الثدي فريدا من نوعو في استحواذه عمى الخارصين مما

أما نتائج الكموتاثايون وكما يوضح الشكل ( )5فقد اظيرت انخفاضا

يشير الى امكانية ىذا العنصر المعدني في المشاركة وربما المتطمب

معنويا لمستوى  GSHفي مصل دم النساء المصابات بسرطان

االساسي لتسرطن الثدي

الثدي مقارنة بمستواه عند مجموعة السيطرة  ,وتتفق نتائج الدراسة مع

بالسرطان وقد أعزى الباحثون

ليس لمحديد خصائص مسرطنة في حد ذاتيا  ,ولكن مع ذلك ترتبط

مستوى الخارصين سواءاً في المصل او في الخاليا حيث وجد أن

عدة دراسات وجدت ان ىنالك انخفاضا ممحوظا بمستوى GSHعند

كما وجد أن النحاس يظير ارتفاعاً معنوياً ( )P≤0.05في مصل

النساء المصابات بسرطان الثدي مقارنة بمستواه عند مجموعة

المصابات بسرطان الثدي وخاصة بعد تمقيين العالج الكيميائي

السيطرة و كما موضح في الشكل (  , ) 3وتتفق نتائج الدراسة مع

واالشعاعي ( (39) (38) (40) )37اذ لوحظ ان لمعالج الكيميائي

ما وجده ) (28من ارتفاع لمستوى النحاس لدى مرضى السرطان مع

اث ار في انخفاض  GSHفي مصل المصابات بسرطان الثدي  ,فعند

زيادة مستوى اإلجياد ألتأكسدي في اجساميم وقد اشار الباحث )(29

مقارنتو لمستوى  GSHىقبل وبعد العالج اتضح انو تحصل حالة

إلى ارتفاع مستوى النحاس في مصل مرضى سرطان الثدي مقارنة

نقصان في مستوى  GSHبعد تمقي العالج اضافة إلى مالحظة أن

بمستواه عند مجموعة السيطرة .

العالج االشعاعي يخفض من قدرة مضادات االكسدة وخاصة GSH
 H2O2مما يسبب اإلجياد التاكسدي  .فالخاليا

ان احد االليات الرئيسية المقترحة لتوضيح السمية الخموية التي

لمتخمص من

يسببيا النحاس تأتي من ميل ايونات النحاس الحرة لتكوين ROS

السرطانية تنتج كميات متزايدة من  H2O2والتي تبقي الجسم تحت

وان ايونات النحاس االحادية والثنائية يمكنيا المشاركة في تفاعالت

اإلجياد التاكسدي ) ,(41وقد ذكر ) (42أن الخاليا ذات المحتوى

األكسدة واالختزال بوجود ايون السوبر اوكسايد أو عوامل االختزال

العالي من  GSHتبدو أكثر مقاومة لالجياد التاكسدي وقد يعود

مثل فيتامين  Cو الكموتاثايون المختزل  GSHوفي حال اختزال

سبب انخفاض مستوى  GSHإلى نقص المبنات االساسية الضرورية

( )Cu IIإلى ( (Cu Iفان األخير يعمل عمى تحفيز تكوين جذور

لبناءه اثناء اإلجياد التاكسدي وىي  NADPHوالتي تحفز عمى

الييدروكسيل من بيروكسيد الييدروجين عن طريق تفاعل Haber -

اعادة تكوين الشكل النشط (المختزل)  GSHمن الشكل غير النشط

. )30( weiss

(المؤكسد)  GSSGبواسطة تفعيل انزيم الكموتاثايون ريديكتيز GR

إن جذر الييدروكسيل يكون شديد التفاعل مع أي جزء حيوي ومنيا

)  (43او ربما بسبب

االحماض الدىنية غير المشبعة ليكون جذر الدىون واالخير ينتج

وخصوصا بعد الخضوع لمعالج االشعاعي والكيميائي والذي من

خط ار تأكسديا وتمفا لمخمية (. )31

شانو خفض مستوى مضادات االكسدة الغذائية .

أوضحت نتائج الدراسة ارتفاعاً معنوياً ( )P≤0.05في مستوى
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ABSTRACT
This study included (70) patient women with breast cancer whose age groups have ranged form (20) to (65)
years and body mass index (32 – 20) kg/m2 for a period ranging from 1 month to 4 years. Also, it included
(40) healthy women with traits compatible with those of the experimental group. The study has been carried
out during the period extending from October, 2011 to November, 2012 in Ramadi Hospital. The present
study has aimed at identifying the effect of some antioxidants such as Glutathion , Albumin and Antioxidants
Trace elements (Cu , Zn ) and Fe in breast cancer infection in Anbar Governorate and comparing the level of
these variables in patient women with the control group. Results have indicated a significant increase (P≤0.05)
in Cu (84.9±27µg/dl ( )106.5±38.1µg/dl) and Fe (96.6±38.1 µg/dl) (126.3±34.5 µg/dl), significant decrease
(P≤0.05) in Albumin (4.21± 0.53g/dl( (3.7±0.67g/dl) , GSH (16.7+ 2.6 µmol/L) ) 4.47+ 0.89 µmol/L) and Zn
)78 ± 24 µg/dl( )60 ± 24 µg/dl ( in the blood serum of patient women in comparison with the control group.

23

