تقدير مستويات المغنيسيوم في دم وأنسجة المصابات باورام الثدي الحميدة والخبيثة
في مدينة الموصل

قصي عبد القادر الجلبي و هدى يونس العطار
قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الملخص

تممم جم م

 )84عينممة م و  )51عينممة نسممجية النممام مصمما ات مماورام الي م ح الحمي م ة والف ييممة مج ميع عممي مجممامي السممي رة  )54عينممة لكممل مممي ال م م ونسممي

الي ح مي مستشفى حازم الحامظ ليورام وال ب النووح ومستشفى الزهراوح التعليمي مركز امراض الي ح وصالة العمليات الك رى) .

تممم تعيمميي مسممتوى الممنيسمميوم مممي مصممل ال م م وعينممات النسممي  ،ينممت النتمماد ع م م وجممو مممرق معنمموح ) (P>0.05مممي تركيممز الممنيسمميوم مممي مصممل االنممام
المصا ات اورام الي ح الحمي ة مقارنة مجموعة السي رة  ،ينما لوحظ وجو انففاض معنوح ) (P<0.001مي تركيز الممنيسميوم ممي مصمل المصما ات ماورام
الي ح الف يية وغير المعالجات مقارنة م السي رة  ،حيم لمت النسم ة المدويمة لينففماض  ، )%-3.93وممي حالمة اسمتف ام العميك الكيميمادي )%-859.
واالشعاعي  )%-8594وعن استف ام العيجيي سوية لمت نس ة االنففاض  )%-8594مقارنة مجموعة السي رة .
أممما م ممي حال ممة النس ممي مقم م ين ممت النت مماد عم م م وج ممو اف ممتي

معن مموح ) (P>0.05م ممي تركي ممز الممنيس مميوم م ممي ال ممورم الحميم م  ،ينم مما حص ممل انفف مماض معن مموح

) (P<0.001مي الورم الف يم مقارنة السي رة و لمت النس ة المدوية لينففاض . )%-4.9.

المقدمة

تع العناصر المع نية مي الموا االساسية لنمو الفييما ال يعمي مجميع عمي
كونهمما ل نممات ناديممة لمكونممات العظممم و ورهمما مممي االيممض الفلمموح ولهمما الع ي م
م م ممي الوظ م مماد

التحفيزي م ممة والتركي ي م ممة والتنظيمي م ممة

تتم م م افل مم م م الجزيد م ممات

ممماء التميم م  .وجم م أي رة الممنيسمميوم قري ممة م ممي موق م النت ممروجيي رق ممم )4
ريقممة يناميكيممة وعكسممية وهممي تمنم م الموق م مممي مهاجمممة عوامممل المسم م
وه ا س ب كوي الممنيسيوم يعمل كمواقي جم السمر اي

)(8

 .يهم

ال حمم

الحيوية الك يرة كاالنزيمات والهورمونمات وممي اغشمية الفييما  .مفمي االنظممة

الحممالي الممى تق م ير تركيممز الممنيسمميوم مممي مصممل م وانسممجة الي م ح لين مام

االنزيمية تستف م ه ه العناصر ما كعوامل مسماع ة او تم فل جممي تركيمب

المص مما ات مماورام اليم م ح الحميم م ة والف يي ممة م ممي م ين ممة الموص ممل مجم ميع ع ممي

و ناء االنزيمات المع نية وال عض منهما جممي تركيمب ال مروتيي او الهورمموي
)(2,1

.

تتميم ممر نسم ممب ه م م ه العناصم ممر مم ممي الس م موادل الجسم مممية واالنسم ممجة السم ممر انية
كتمميييرات يانويممة لنمممو الممورم  ،واي معرمممة ايممض العناصممر وانتشممارها مممي ال م م
او النسممي ر ممما يسممهم مممي تفسممير عيقممة هم ه العناصممر نشمموء الممورم واع مماء
ليل على تق م الورم وانتشاره

)(4,3

.

تعييي مستواه مي مراحل الورم السر اني الييية.

طرائق العمل

جمع العينات :
تم جم

 )84عينة م ممي المريجمات الوامم ات لمى مستشمفى حمازم الحمامظ

لموورام وال ممب النمووح و  )51عينممة نسمجية إلنممام ممي مركممز أممراض اليم ح
وصممالة العمليممات الك ممرى التا عممات لمستشممفى الزه مراوح التعليمممي والمصمما ات

يع م م م الممنيسم م مميوم العنصم م ممر ال ار م م م الموجم م ممب ع م م م الصم م ممو يوم وال وتاسم م مميوم

م مميورام الي م م ح الحمي م م ة والف ييم ممة  ،مج م ميع عم ممي  )54عينم ممة م مم ممي اإلنم ممام

ال يعي له مي ال الميي  591غرام/كمم ممي وزي الجسمم)  ،يوجم 05-15

) (45<-15سنة.

والكالسيوم والياني ع ال وتاسيوم مي الفييا الجسمية  .ي لم معم ل المحتموى

األص ممحاء ظاهريم ماع م ممي منتسم م ات جامع ممة الموص ممل و يعم ممار تراوح ممت مميي

 )%ج مممي العظ ممم م ممي ح مميي يش ممكل الممنيس مميوم الف ممارك فل مموح  )%5م ممي

االختبارات :

المحتوى الكلي

)(5

وهو يوج مي أكير مي  )355نظام انزيمي ويع صممام

االممماي للقلممب مممي النو ممات مممي فمميل تمكمميي العجمميت مممي االن سمما

)(6

.

ويسمهم الممنيسميوم ممي ايممض الكار وهيم رات واالحمماض االمينيمة وال روتينممات
واالحماض النووية كما يسهم مي ايمض الم هوي المفسمفرة واالحمماض ال هنيمة
 ،وله اهمية مي وظيفة غشاء الفلية ونقل االيعازات العص ية

)(7

.

ينصممب تنمماول  )3.5ملمم/يمموم مممي الممنيسمميوم  ،يتواج م ه م ا العنصممر مممي
الجمموز وال نم ق  ،نفالممة الح مموب  ،الممرز االسمممر والفجم اروات ال ازجممة  .ي
العيقممة مميي الممنيسمميوم والسممر اي معقم ة

أي كممل مممي زيا تممه ونقصممانه قم

يسماهم ممي تكمويي المورم او تقمي منمه  ،مييونمات الممنيسميوم ات عيقمة نمماء
االحممماض النوويممة

ت مرت

م اش مرة م رة النيتممروجيي رقممم  )4للك موانيي و رة

االوكس ممجيي رق ممم  )0و رات االوكس ممجيي الس ممال ة للفوس ممفات ف مميل جزيد ممات

اسم م ممتف مت تقنيم م ممة م ياميم م ممة االمتص م م ماص ال م م م رح )(ASS

 Absorption Spectrometryعنم

Atomic

مول مموجي  .439.نمانوميتر وتيمار

ش ته  )8ملي أم يمر وعمرض متحمة  591-598نمانوميتر  .تعم هم ه ال ريقمة
المفجمملة مممي تق م ير الممنيسمميوم مممي النممما ك ال ايولوجيممة و ل م لق م رة اللهممب
على تحسس التراكيز الموجو ة مي الممنيسيوم مي المصل ).(9

تممم تحج ممير المحلممول القياس ممي للممنيس مميوم تركيممز  )555ملمم/س ممم 3و لم م
إ ا ممة  )59515.غممم مممي يركلممورات الممنيسمميوم ) (MgC1O4مممي الممماء
3

المق ممر الفممالي مممي االيونممات ووج م مممي قنينممة حجميممة سممعة  )555سممم

واكم ممل الحج ممم لحم م العيم ممة  ،ي ممم حج ممرت محالي ممل تراكي ممز ، 59. ، 595

 ).95 ، 595 ، 594 ، 591مايكروغرام/س م م م ممم 3لرس م م م ممم المنحن م م م ممى القياس م م م ممي
للممنيسيوم وكما موجب مي الشكل ا ناه .

النتائج والمناقشة

0.2
0.18

ي م مميي الجم م م ول  )5عم م م م وج م ممو اف م ممتي

0.16

الممنيسم مميوم مم ممي مصم ممل االنم ممام المصم مما ة م مماالورام الحمي م م ة للي م م ح مقارنم ممة

0.14

االمتصاصية

الس م م ممي رة  ،ووج م م ممو انففم م م ماض معن م م مموح ) (P<0.05م م م ممي مص م م ممل االن م م ممام

0.12
0.1

المص مما ات مماورام اليم م ح الف يي ممة مقارن ممة الس ممي رة  ،لم ممت النسم م ة المدوي ممة

0.08

لينففم مماض  ، )% -3.93ومم ممي حالم ممة اسم ممتف ام العم مميك الكيميم ممادي لمم ممت

0.06
0.04

النس ة المدوية للنقصاي  ، )% -859.أما عن اسمتف ام العميك االشمعاعي

0.02

مكان ممت  )% -8594وه ممي ات النسم م ة عنم م اس ممتف ام ن مموعيي م ممي الع مميك

0
0.9

1

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

تركيز الممنيسيوم مايكروغرام/سم)3

0.3

0.2

0.1

0

كيمممو -اشممعاعي) مقارنممة السممي رة وهم ه النتمماد تتوامممق مم

المنحني القياسي للمغنيسيوم

لتقم م السممي

فففممت نممما ك المصممل  )15م مرة الممماء المق ممر الم مزال منممه االيونممات و ل م
تركي ممز الممنيس مميوم ج مممي حم م و المنحن ممى

القياسمي  ،يمم سممق ت امتصاصمية العينممات علمى المنحممى القياسمي  .ولتحويممل
وح ات القيماس ممي مايكروغرام/سمم 3المى ملمي ممول/لتر تجمرب التراكيمز ممي
.)59585

تممم اسممتف ام ال ريقممة المت عممة مممي ق ممل

مممي تعيمميي تراكيممز الممنيسمميوم مممي

كل مي نسي الورم الحمي والف يم .

 HClتركي ممز  )395عي ممارح  ،ت ممم التحج ممير تففيم م

3

 35و  ).15س ممم

علم ممى الت م موالي مم ممي  HClح التركيم ممز  )5.عيم ممارح الم ممى  )5لتم ممر المم مماء
المق ر المزال منه االيونات .

االغلب مي اللواتي لمي سي الييس ).(12
ي نقص الممنيسيوم ممي حالمة االصما ة ماورام اليم ح الف ييمة يعمزى المى وره
التنظيم ممي اين مماء ورة الفلي ممة م ممي ف مميل ت مميييره عل ممى ن مماء ال م م  DNAالم م ح
يم ير علمى تكممويي

الممممزل مممي أينمماء االنقسممام و ه م ا يممنففض تركيممز الممنيسمميوم م م ك ممر حجممم
الفلية ونموها ونشا ها مي التوال الفلوح الى أي تصل الفلية مرحلمة تكمويي
)(13

.

ييحظ مي الج ول  )5أي تركيز الممنيسيوم نففمض شمكل ك يمر ممي حالمة
اسممتف ام العمميك الكيميممادي واالشممعاعي وه م ا ينسممجم م م ممما كره

)(14

ويعتق م

أي الس ب يعو الى حالة مقر ال م الش ي ال ح تعاني منمه المريجمات نتيجمة
الفج مموه لهم م يي الن مموعيي م ممي الع مميك المتسم م ب م ممي س مموء التم ي ممة و الت ممالي

المحاليل القياسية :

تممم اسممتف ام نفممس المحالي مل القياسممية المسممتف مة مممي تق م ير تراكيممز العناصممر
نفسها مي مصل ال م اعيه) .

نففمماض تركيممز الممنيسمميوم مممي المصممل  ،وق م يعممو االنففمماض مممي تركيممز
الممنيسميوم المى سموء امتصاصمه الم ح يمرت

المشمكيت المع يمة المصمماح ة

لهم م ا الم ممرض وهم م ا مات كم م ه توص مميات منظم ممة الص ممحة العالمي ممة )(WHO

تحضير العينات :

 )5غممم مممي النسممي مممي جفنممة فزميممة ووجممعت مممي مممري كهر ممادي

رجممة حم م اررة  115م)  .أج ممي

الكلوي ممة وفاص ممة م ممي حال ممة االن ممام المص مما ات هشاش ممة العظ ممام وه ممي عل ممى

الممزل واي ت مق الممنيسيوم يتس ب مي كسر ه ه الفيو الممزلية

الكواشف :

تممم وج م

)(9

 ،وقم يحم م االنففمماض نتيجمة قصممور ممي وظيفممة االني ي ممات

يسمي ر علمى النممو الفلموح و التممالي االنقسمام الممايتوزح

تعيين تراكيز المغنيسيوم في النسيج :
)(10

ارسممة

)(5

 ،قم

يعو س ب االنففاض الى سوء االمتصاص الم ح يعم ممي المشماكل المرامقمة

قياس تركيز المغنيسيوم :

لتس ممهيل عملي ممة التر يم م ولتففيم م

معن م مموح ) (P>0.05م م ممي تركي م ممز

3

 )3سممم م ممي  HClتركي ممز  )3عي ممارح
3

الى العينة ونقل النمو ك ع لم المى قنينمة حجميمة سمعة  ).1سمم واكممل
الحجم الى ح العيمة الماء الفالي مي االيونات.
ت ممم قي مماس االمتصاص ممية اس ممتف ام م ي مما

ممول

االمتص مماص الم م رح عنم م

مم مموجي  ).439.نم ممانوميتر وتيم ممار ش م م ته  )8ملم ممي أم يم ممر وعم ممرض متحم ممة
 )591-598نانوميتر .

الفسم ملجية

)(9

و هم م ا يعم م نق ممص هم م ا العنص ممر عام ممل م ممي عوام ممل الف ممورة

للتعم ممرض ليصم مما ة م مماالورام الف ييم ممة كم مموي المعنيسم مميوم عامم ممل مسم مماع مم ممي
التفمماعيت االنزيميممة

يشممتر مممي أكيممر مممي  )355تفاعممل انزيمممي يممنظم

ايض الكر وهي رات واالحماض النووية واالمينية وال روتيي

.

وعنم يمماي تمييير انمواه المعالجمة علممى تركيمز  Mgممماي الجم ول يشممير الممى
ع م وجو مرق معنوح ) (P> 0.05مي تركيز الممنيسيوم مي مصل االنمام
نفف مماض معن مموح

) (P< 0.05مممي االنممام المعالجممات كيمياديماع وكم ل اشممعاعياع وكانممت نس م ة
نفف مماض  )% -89.م ممي الح ممالتيي مقارن ممة االن ممام غي ممر المعالج ممات  ،قم م

اعتم ت ال رق االحصادية االتية مي تحليل نتاد ال راسة الحالية :
 .5ال ممرق االحصممادية القياسممية اليجمما المع م ل الحسمما ي واالنح م ار
المعيارح والف ي القياسي والنس ة المدوية .
 ..افت ممار  t-testأو افت ممار  z-testحس ممب حج ممم العين ممة للمقارن ممة
يي مجموعتيي .

 .3تحليمل الت مايي االحمما ح وافت مار نكمي للمقارنممة ميي م ارحمل الممورم
اليييمة وتمم تي يمت مسمتويات المعنويمة )(P<0.05 , P<0.001
)(11

)(15

+2

المعالج ممات ممالعيك االش ممعاعي – الكيمي ممادي ولك ممي هن مما

التحليل االحصائي :

وع ت النتاد معنوية عن مستوى ) (P<0.05او أقل

التممي ينممت االحتياجممات اليوميممة مممي الممنيسمميوم تعتم م علممى العمممر والحالممة

.

يعو الس ب الى التيييرات الجان ية التي يس ها العيك الكيميمادي واالشمعاعي
والتممي تعمممل علممى ففممض تركيممز الممنيسمميوم ومنهمما حمماالت التقي م ومقممر ال م م
الش م ي ة نتيجممة نقممص الح ي م مج ميع عممي تشممم الك م او ق م ي م ح اسممتف ام
ع م مميك األورام ل م ممى قل م ممة قا لي م ممة الن ي م ممات الكلوي م ممة عل م ممى ع م مما ة امتص م مماص

الممنيسيوم مما ي ح لى مق اي كميات ك يرة عي ريق اإل رار

)(16

.

الجدول  : 1مقارنة لتركيز المغنيسيوم (مايكروغرام  /سم )3في مصل االناث المصابات بأورام الثدي
الحميدة والخبيثة مع مجموعة السيطرة وتأثير أنواع العالج على التركيز
السيطرة

390. ± .5948

المصابات باورام خبيثة

المصابات باورام
حميدة

3934 ± .5945

غير معالجات

عالج كيميائي

عالج اشعاعي

عالج كيميائي-اشعاعي

***

***

***

***

.918 ± 539.4

.948 ± 5.94.

3915 ± 5.945

3954 ± 5.94.

×

×

*** مرق معنوح عي مجموعة السي رة عن مستوى احتمالية ). (P< 0.001

×

مرق معنوح عي المجموعة غير المعالجة عن مستوى احتمالية ). (P< 0.05

يشمير الجم ول  ).المى عم م وجمو افمتي

معنموح ) (P> 0.05ممي تركيمز

الممنيسمميوم مممي نسممي الممورم الحمي م  ،ينممما هنمما

نففمماض معنمموح

) 0.001م ممي التركي ممز م ممي نس ممي ال ممورم الف ي ممم ،
لينففمماض  . )% -0494وق م مسممر ال احيمماي
ال ممى تك ممويي الجم م ور الحم مرة الت ممي تمي ممر

ايونممات ال وتاسمميوم مممي فممارك الفليممة الممى افلهمما مج ميع عممي نقصمماي النممات

) (7و )(8

القل ممي المصمماحب لحمماالت السممر اي وال م ح ي م ح الممى قلممة ال م م ال موار الممى

<(P

الكليتيي وه ا يقمو المى نففماض معم ل الترشميب الك ي مي ) . (18وكمما ميي

لم ممت النسم م ة المدوي ممة

اي الممنيسم م مميوم هم م ممو المس م م م ول عم م ممي اع م م مماء الم م ممورم الملمم م ممس الصم م مملب واي

نففمماض الممنيسمميوم

الممنيسمميوم للمرجممى المصمما يي مماالورام الصممل ة ومنهمما سممر اي اليم ح يعمممل

يع ممة ترتي ممب جزيد ممات الم م هوي م ممي

على تي ي انتشار الورم الى منا ق ا ع .

المشاء الفلموح وهم ا يم ح المى تميمر ممي نفا يمة المشماء ال يزممي لل وتاسميوم
عمي ريممق مجممفة ، Na-K-ATPase

)(8

تعمممل هم ه المجممفة علممى تم مق
الجدول  : 2تركيز المغنيسيوم (مايكروغرام/غم وزن جاف) في انسجة
الثدي لالناث المصابات بورم حميد او خبيث
السيطرة

الورم الحميد

53908 ± 43935

53905 ± 44914

الورم الخبيث
***
.4.4 ± .0954

الجدول  : 3تركيز المغنيسيوم (مايكروغرام/غم وزن جاف) في المراحل المختلفة من الورم
المرحلة I

المرحلة II

المرحلة III

.93. ± 35900

14.2 ± .8935

241. ± .59.4

c

b

a

الحرو

المفتلفة امقيعا تعني مرق معنوح عن مستوى احتمالية ). (P< 0.05

*** مرق معنوح عي مجموعة السي رة عن مستوى احتمالية ). (P< 0.001

وعنم م مقارن ممة تراكي ممز الممنيس مميوم م ممي الم ارح ممل المفتلف ممة م ممي ال ممورم الف ي ممم
يتجب مي الج ول  )3وجو نففاض معنوح ) (P< 0.05مي التركيمز ممي

المرحلممة الياليممة مقارنممة مماالولى واليانيممة ووانففمماض معنمموح عن م نفممس مسممتوى
االحتمالية مي المرحلة اليانية مقارنة االولى .
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Estimation of Magnesium levels in Blood and Tissues of Benign and Malignant
Breast in the City of Mosul
Kusai A. Al-chalabi & Huda Y. Al-Attar
Dept. of Biology, College of Science, Mosul University, Mosul, Iraq

Abstract
Fourty eight blood samples and fifteen Biopsy of female breast tissues had been collected (Benign and malignancy) ,
also eighteen of both (Blood and tissues) samples as control groups included.
Samples had been obtained from Hazim Al-Hafed Hospital for tumors and Al-Zahrawi Hospital (Breast Disease Center
and Surgery Unit).
The study included measurement of Mg+2 . The results showed no significant increase in blood and tissues of benign
tumors, while there was a significant decrease (P<0.001) in serum of females with breast cancer (-39.3 %) , (-41.9 %)
with chemotherapy , (-41.7 %) with both radiotherapy and radio-chemotherapy.
The results also showed no significant difference in Mg+2 concentration in benign tumors , while there was significant
decrease in cancer tumor (-72.9 %).

