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  لدى النساء المصابات  كهارل المصل التغیرات الحاصلة في مستوىدراسة 
  بسرطان الثدي في مدینة كركوك

  

  2 و زینب احمد حسن العبیدي  1 موسى جاسم محمد الحمیش

  قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق 1
  كوك ، العراققسم التحلیالت المرضیة ، معهد تقني الحویجة ، كر  2

  الملخص :
شـهر مریضة مصابة بسرطان الثدي من المراجعات لمركز السرطان في مستشفى ازادي التعلیمي فـي مدینـة كركـوك للمـدة مـن  68على  اجري البحث

اء سـلیمات عینـة دم اخـذت مـن نسـ 25سنة وقورنت العینات المدروسة مع  70 -25تراوحت أعمارهن من ،  2011شهر نیسان ولغایة  2010 تموز
 65 (كمجموعة سیطرة . قسمت المریضات إلى مجموعتین ، المجموعـة األولـى تضـمنت المصـابات بسـرطان الثـدي و الخاضـعات للعـالج الكیمیـائي 

عینــات كمــا تــم تقســیم عینــات الدراســة حســب )  3 (عینــة ، المجموعــة الثانیــة تضــمنت المصــابات بســرطان الثــدي والخاضــعات للعــالج اإلشــعاعي) 
ســنة.تم  70 -55ســنة والمجموعــة الثالثــة  54-40ســنة والمجموعــة الثانیــة  39 -25فئــات عمریــة ضــمنت المجموعــة األولــى  3فئــات العمریــة إلــى أل

أوضــحت نتــائج هــذه الدراســة وجــود ارتفــاع معنــوي  ، الكلوریــد )، قیـاس مســتوى الكهــارل ( الكالســیوم ، البوتاســیوم ، المغنســیوم ، الفســفور ، الصــودیوم 
) للفئة العمریة األولى لدى مجموعة العالج الكیمیاوي بینمـا لـم تظهـر مجموعـة العـالج اإلشـعاعي أي فـرق P≤0.01عند مستوى معنویة( Caلمستوى 

ولـى لـم یظهـر فرقـا معنویـا فـي الفئـات العمریـة األMg معنوي مقارنة بمجموعة السیطرة كما لم تظهـر بـاقي الفئـات العمریـة فروقـا معنویـة. أمـا مسـتوى 
ــا بمســتوى ( ــم یحصــل فــرق  K) للفئــة العمریــة الثالثة.وبالنســبة لمســتوى P≤0.01والثانیــة بینمــا أظهــرت مجموعــة العــالج الكیمیــاوي انخفاضــا معنوی فل

 Pســبة لمســتوى معنــوي للفئتــین األولــى والثالثــة أمــا الفئــة الثانیــة فــأظهرت ارتفاعــا معنویــا لكــل مــن المجــامیع المرضــیة مقارنــة بمجموعــة الســیطرة. بالن
معنویــــا  افــــاظهر فرقــــ Naأظهــــرت عــــدم وجــــود فرقــــا معنویــــا لكــــل مــــن مجمــــوعتي العــــالج مقارنــــة بمجموعــــة الســــیطرة لكــــل مــــن الفئــــات العمریــــة.أما 

یـة ) التـي أظهـرت انخفاضـا معنویـا لكـل مـن مجمـوعتي العـالج لكـل مـن الفئـات العمریـة عـدا مجموعـة العـالج الكیمیـاوي للفئـة العمر P≤0.01بمسـتوى(
أظهـر عـدم وجـود فـرق معنـوي لمجمـوعتي العـالج مقارنـة بمجموعـة  Clاألولى التي أظهرت ارتفاعا معنویا مقارنة بمجموعة السیطرة.وبالنسـبة لمسـتوى

  .) مقارنة بمجموعة السیطرةP≤0.01السیطرة للفئات العمریة األولى والثانیة بینما أظهرت الفئة الثالثة انخفاضا معنویا بمستوى(
  دمة : المق

ف الســـرطان هـــو أبـــو قـــراط حیـــث وصـــفه بأنـــه كتلـــة تنمـــو  ّ أول مـــن عـــر
وتكبــر فــي الجســم ومــع الوقــت أصــبحنا نعلــم أن هــذا الــورم أمــا أن یكــون 

مــا أن موضــعیا ال  Benign tumorورمــا حمیــدا ٕ یتســبب بالضــرر ، وا
ـــا  یكبـــر موضـــعیا فـــي مكانـــه  Malignant tumorیكـــون ورمـــا خبیث

 )2،(1 قي أنحاء الجسم وسیكون أورامـا ثانویـةویستطیع أن ینتشر في با
ن الجسـم یتكـون مـن مئــات المالیـین مـن الخالیـا الحیـة ، الخالیــا ٳحیـث 

الطبیعیــــة فــــي الجســـــم تنمــــو ، تنقســــم وتمـــــوت بشــــكل منــــتظم و خـــــالل 
السـنوات األولــى مــن حیــاة الشــخص فــان الخالیــا الطبیعیــة تنقســم بســرعة 

ن البلـــوغ فـــان أكثـــر الخالیـــا كبیـــرة للســـماح للشـــخص بـــالنمو أمـــا فـــي ســـ
تنقســـم فقـــط الســـتبدال الخالیـــا المرهقـــة والمســـنة  أو لتصـــلیح األضـــرار. 

3)(  
هو أكثر األمراض السرطانیة انتشـارا بـین النسـاء وهـو إن سرطان الثدي 

ثــاني مــرض ســرطاني مســبب للمــوت بعــد ســرطان الرئــة فهــو ورم خبیــث 
لهـــا القـــدرة علـــى النمـــو یبـــدأ مـــن خالیـــا الثـــدي وهـــذه الخالیـــا الســـرطانیة 

واالنتشـار(غزو) األنسـجة المحیطــة ومـن ثـم االنتشــار إلـى منـاطق بعیــدة 
مــن الجســم  . ویحــدث هــذا المــرض بصــورة رئیســیة عنــد النســاء إال انــه 
یصــیب الرجــال أیضــا ولكــن  بنســبة اقــل . وهنــاك عــدة عوامــل تزیــد مــن 

وعــدم  احتمــال خطــر اإلصــابة منهــا : الحــیض المبكــر والیــأس المتــأخر
اإلنجاب أو اإلنجاب المتأخر والتاریخ العائلي إضافة إلـى عوامـل أخـرى 

.5,4),.(  

 تعد الكهارل عناصر ضروریة لكل أشـكال الحیـاة وهـي مكـون ضـروري 
ان الكالســـیوم والفســـفور للعدیـــد مـــن العملیـــات الحیویـــة األساســـیة  حیـــث 

ان حیــث  یتفــاعالن فــي عــدة عملیــات أساســیة كمــا فــي الهیكــل العظمــي
 osteocytes ,ایـض الكالسـیوم والفوســفات یعمـل مـع الخالیــا العظمیـة 

 ) وخلـیط البـروتین الخـارج خلـوي ( osteoblastsوخالیـا بانیـة العظـم 

ــــــتقلص  توصــــــیلفــــــي ال مهمــــــاً  ویلعــــــب الكالســــــیوم دوراً  .6 العصــــــبي وال
العضــــلي وتخثــــر الــــدم .إذ ان تعــــدد الوظــــائف للخلیــــة والعضــــو یعتمــــد 

ــذا فــان  (7) ى تركیــز الكالســیوم الخــارج خلــوي .بصــورة أساســیة علــ .ل
اضـــطرابات مســــتوى الكالســـیوم قــــد یغیـــر وظــــائف عدیـــدة للخلیــــة وتقــــود 

المعــدن المعجــزة فــي تــاثیره امــا المغنســیوم فهــو . ) (8ةلتعقیــدات مختلفــ
الشــافي لتشــكیلة واســعة مــن االمــراض كــذلك قدرتــه علــى تجدیــد الحیویــة 

انـــه ضـــروري للعدیـــد مـــن فعالیـــة ،كمـــا  aging bodyللجســـم المســـن 
لصــحة الــدماغ و االنزیمــات خصوصــا فیمــا یتعلــق بانتــاج الطاقــة الخلویــة 

ویعــد البوتاســیوم .9)(والنظــام العصــبي وكــذلك صــحة العظــام واالســنان .
 98-95االیــون الموجــب االساســي الــداخل خلــوي ، حیــث إن اكثــر مــن 

ضــروري الداء  موالبوتاســیو 10)( % مــن البوتاســیوم یوجــد داخــل الخالیــا
الوظائف الفسیولوجیة للقلـب ، الكلـى ، العضـالت ، االعصـاب والجهـاز 

المعدنیــــة التــــي یتطلبهــــا الجســــم للقیــــام  عناصــــرالهضــــمي . وهــــو احــــد ال
بوظائفــــه بشــــكل صــــحیح علــــى اســــاس یــــومي وهــــو مهــــم جــــدا للصــــحة 
والعضالت واالنسجة االخرى في كافة انحـاء الجسـم ویحـافظ علـى ابقـاء 

یمثــل الكلوریــد ثلثـــي شــوارد المصــل الســالبة (الخـــارج و  ســلیمةوظــائفهم 
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وهـو مهـم جـدًا فـي المحافظـة علـى تـوازن الحامضـي خلویة الرئیسـیة ) . 
ـــوازن االزمـــوزي  ـــوي ویلعـــب مـــع الصـــودیوم دورًا هامـــًا فـــي تنظـــیم الت القل

  لسوائل الجسم.
هدف البحث الى التعرف الـى التغیـرات الحاصـلة فـي مسـتوى الكهـارل ( 

لكالسیوم ، البوتاسـیوم ، المغنسـیوم ، الفسـفور ، الصـودیوم ، الكلوریـد ) ا
 لدى النساء المصابات بسرطان الثدي في مدینة كركوك . 

  : طرائق العمل
 -: جمع العینات

مریضـــــــة مصـــــــابة بســـــــرطان الثـــــــدي مـــــــن  68الدراســـــــة علـــــــى  اجریــــــت
المراجعـــات لمركـــز الســـرطان فـــي مستشـــفى ازادي التعلیمـــي فـــي مدینـــة 

 2011شـــــهر نیســـــان ولغایـــــة  2010 شـــــهر تمـــــوزركـــــوك للمـــــدة مـــــن ك
ســنة وقورنــت العینــات المدروســة مــع  70 -25وتراوحــت أعمــارهن مــن 

عینــــة دم اخــــذت مــــن نســــاء ســــلیمات كمجموعــــة ســــیطرة . قســــمت  25
المریضــــات إلــــى مجمــــوعتین ، المجموعــــة األولــــى تضــــمنت المصــــابات 

تضــم هــذه المجموعــة بســرطان الثــدي و الخاضــعات للعــالج الكیمیــائي و 
ـــــدي  65 ـــــة تضـــــمنت المصـــــابات بســـــرطان الث عینـــــة ، المجموعـــــة الثانی

عینــات كمــا تــم تقســیم عینــات  3والخاضــعات للعــالج اإلشــعاعي وتضــم 
فئــات عمریــة تضــمنت المجموعــة  3الدراســة حســب ألفئــات العمریــة إلــى 

ســـــنة والمجموعـــــة  54-40ســـــنة والمجموعـــــة الثانیـــــة  39 -25األولــــى 
  سنة. 70 -55الثالثة 

  -االختبارات :
مطیـــــاف األشـــــعة فــــوق البنفســـــجیة و المرئیـــــة الضـــــوئي جهازال  اســــتخدم

Spectrophotometer  لتقــــدیر مســــتوى الكهــــارل فــــي مصــــل النســــاء
فـي مصـل الـدم  تقـدیر مسـتوى الكالسـیوموتـم  المصایات بسرطان الثدي 

 Moorehead and Briggs derived   طریقـة  العتمـاد علـىبا

CPC (O- Cresol Phtalein Complexone  عـدة  باسـتخدام   و
تـــم تقـــدیر و الفرنـــــــسیة    Biolaboشـــركة مــن Kit التحلیــل الجـــاهزة

 Heth andطریقـة باالعتمـاد علـىفـي مصـل الـدم  مستوى المغنــــــــــسیوم

Khayam Bashi  method.    عـدة التحلیـل الجـاهزةباسـتخدام  و 
ـــسی   Biolaboمــن شــركة تــم تقــدیر مســتوى البوتاســیوم كمــا   ةالفرنــــ

ـــدم باوالصـــودیوم والكلوریـــد  ـــة   العتمـــاد علـــىفـــي مصـــل ال الطریقـــة اللونی
Colourimetric method   عــدة التحلیــل الجــاهزة مــن باســتخدام 

باالعتمــاد االلمانیــة  تقــدیر مســتوى فوســفور المصــل   Humanشــركة 
  ن قبلطریقة عدم نزع البروتین المعدلة م على

Gamst O.K. and Try . and Ertinsshause (1972)   Daly  
 ،(1980)  Try, and  Gamst  

  -التحلیل االحصائي :
باسـتخدام  T-testواختبـار   F-testتم تحلیل النتائج وفق تحلیل التباین 

وقورنـــــت المتوســـــطات الحســـــابیة  MINITYPEالبرنـــــامج االحصـــــائي 
  )   23(  (P≤0.01)باختبار دانكن متعدد الحدود بمستوى معنویة 

  -النتائج والمناقشة :

معنـوي فـي مسـتوى الكالسـیوم فـي المصـل  ارتفاعجود و  )1الشكل (یبین 
) ، حیـــث P≤ 0.01مســـتوى معنویـــة (عنـــد ســـرطان الثـــدي  اتضـــیلمر 

 10.225( معـدلمجموعتي العالج الكیمیاوي  ارتفاعا معنویـا ب أظهرت

± 0.160( mg/dl  عــدم  إلشــعاعياالعــالج بینمــا أظهــرت مجموعــة
مقارنــة مــع  mg/dl )0.794 ± 9.400( معــدلب وجــود فــرق معنــوي
وعنـد المقارنـة  mg/dl   )0.119 ± 9.272( معـدلمجموعـة السـیطرة ب

وجــود فـــرٍق معنــوي فـــي مســتوى كالســـیوم  مــابین الفئـــات العمریــة نالحـــظ
ســنة  39 -25المصــل للمصــابات بســرطان الثــدي للفئــات العمریــة مــن 

ـــة ( مجموعـــة العـــالج  أظهـــرت) ، حیـــث P ≤ 0.01بمســـتوى معنوی
بینمــا  mg/dl )1.09 ± 10.387( معــدلبالكیمیــاوي ارتفاعــا معنویــا 

 معــــدلب معنــــوي اإلشــــعاع عــــدم وجــــود فــــرقٍ مجموعــــة العــــالج  أظهــــرت
)10.3 ± 0.58( mg/dl معدلمقارنة بمجموعة السیطرة ب )10.353  

± 0.76( mg/dl. نـــوي دراســـتنا عـــدم وجـــود فـــرٍق مع كمـــا أظهـــرت
لمســـتوى كالســـیوم الـــدم للمصـــابات بســـرطان الثـــدي للفئـــات العمریـــة مـــن 

اإلشـــعاعي ســـنة بـــین مجمـــوعتي العـــالج الكیمیـــاوي  والعـــالج  40-54
علـى  mg/dl )6.0 ± 10.10و ( mg/dl )0.77 ± 10.445( معـدلب

  mg/dl )0.8 ± 10.478( معــدلالتـوالي مقارنـة بمجموعــة السـیطرة ب
معنــــوي فــــي مســــتوى كالســــیوم المصــــل  عــــدم وجــــود فــــرقٍ  كمــــا أظهــــرت

ســـــنة بـــــین  70-55للمصـــــابات بســـــرطان الثـــــدي للفئـــــات العمریـــــة مـــــن 
مقارنــة  mg/dl) 0.26 ± 10.23( معـدلمجموعـة العـالج الكیمیـائي ب

وكمـا موضـح فـي  .mg/dl )0.75 ± 9.25( معـدلبمجموعـة السـیطرة ب
  إلـىب وقـد یعـزى السـب11)(وهـذه النتـائج تتوافـق مـع دراسـة ) 2الشكل ( 

طـــالق الكالســـیوم  ٕ ـــال للعظـــم وا انتشـــاار الســـرطان إلـــى العظـــم مســـببا تحل
العظمـــــي إلـــــى الــــــدم كمـــــا أن الخالیـــــا الســــــرطانیة نفســـــها تطلـــــق مــــــادة 

parathyroid-hormone like  التـــي تعمـــل علـــى زیـــادة امتصـــاص
عــدم وجــود  )3الشــكل (ویظهر ، 12)(  الكالســیوم وزیــادة تركیــزه فــي الــدم

ـــوي فـــي مســـت وى المغنســـیوم فـــي المصـــل للمصـــابات بســـرطان فـــرق معن
 بمعــــدل اإلشــــعاعيالثــــدي بــــین مجمــــوعتي العــــالج الكیمیــــائي والعــــالج 

)2.437 ± 0.208(  mg/dl )2.4 ±0.057 (mg/dl  علـى التـوالي
  mg/dl )0.097 ± 2.193( بمعــدل مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة

ق معنـوي فـي عـدم وجـود فـر  وعند المقارنة مـابین الفئـات العمریـة نالحـظ
ـــــات  مســـــتوى المغنســـــیوم فـــــي المصـــــل للمصـــــابات بســـــرطان الثـــــدي للفئ

ســنة  بـــین مجمــوعتي العـــالج الكیمیــائي والعـــالج  39-25العمریــة مـــن 
 mg/dl )0.057 ± 2.4) ، (0.208 ± 2.437( اإلشـعاعي بمعـدل

كمــا  .mg/dl) 0.097 ± 2.193( بمعــدل مقارنــة بمجموعــة الســیطرة
فـــرق معنـــوي فـــي مســـتوى المغنســـیوم فـــي دراســـتنا عـــدم وجـــود  أظهـــرت

ســـنة  54-40المصـــل للمصـــابات بســـرطان الثـــدي للفئـــات العمریـــة مـــن 
 ± 2.197( اإلشعاعي بمعدلبین مجموعتي العالج الكیمیائي والعالج 

0.064) ، (2.25 ± 0.35 (mg/dl مقارنــة مـــع مجموعــة الســـیطرة 
 انخفـــاضوجـــود  كمـــا أظهـــرت.mg/dl) 0.139 ± 2.133( بمعـــدل

) 70-55وي فـــي مســـتوى المغنســـیوم فـــي المصـــل للفئـــات العمریـــة (معنـــ
) P≤ 0.01مســــتوى معنویـــة (عنــــد ســـنة للمصــــابات بســــرطان الثـــدي 
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مقارنـة  mg/dl )0.11 ± 2.154( بمعـدلمجموعـة العـالج الكیمیـائي ل
وكمــا موضــح  .mg/dl )0.05± 2.55( بمعــدلمــع مجموعــة الســیطرة 

 إلــىوقــد یعــزى الســبب (13) وهــذا ینســجم مــع مــاذكره ) 4فــي الشــكل (
  )(14الذي یعد من المشاكل المرافقة لتقدم السن سوء االمتصاص 

فـي مسـتوى البوتاسـیوم فـي الـدم  معنـوي ارتفـاعٍ  وجـود )5شكل (ویبین ال 
مجمـــوعتي العـــالج الكیمیـــائي والعـــالج  لـــدى للمصـــابات بســـرطان الثـــدي

) 0.108±4.831( معــدل) بP≤0.01مســتوى معنویــة (عنــد  اإلشــعاعي
) ،5.200±0.153 (mmol/l علـــــــى التـــــــوالي مقارنـــــــة مـــــــع مجموعـــــــة

بـین الفئـات  وعنـد المقارنـة mmol/l) 0.140±2.296( معدلبالسیطرة 
عــدم وجـود فــرق معنــوي فــي مسـتوى البوتاســیوم فــي الــدم  العمریـة نالحــظ

ــــــة مــــــن  ــــــات العمری ــــــدي للفئ ــــــدىســــــنة  39-25لمرضــــــى ســــــرطان الث  ل
 4.688( معــــدلب اإلشــــعاعي مجمــــوعتي العــــالج الكیمیــــائي والعــــالج

±0.380) ، (5.0 ± 0.5 (mmol/l  على التوالي مقارنـة مـع مجموعـة
الدراســة وجــود  أظهــرتكمــا  .mmol/l )0.21±4.32( معــدلالســیطرة ب

معنوي في مستوى البوتاسیوم في الدم للمصـابات بسـرطان الثـدي  ارتفاعٍ 
والعـالج مجمـوعتي العـالج الكیمیـائي لسـنة  54-40للفئات العمریة مـن 

 mmol/l) 0.2±5.3) ، ((0.139±5.024 معـــــــــــــــــدلب  اإلشـــــــــــــــــعاعي
 أظهـــرت كمـــا.mmol/l )0.157±4.189( معـــدلمجموعـــة الســـیطرة بو 

عدم وجود فرق معنوي في مستوى البوتاسـیوم فـي الـدم لمرضـى سـرطان 
سـنة بـین مجموعـة العـالج الكیمیـائي  70-55الثدي للفئات العمریة مـن 

ـــــة بمجموعـــــة الســـــیطرة ب mmol/l )0.18±4.61( معـــــدلب  معـــــدلمقارن
)4.4±0.5( mmol/l. وكما موضـح فـي الشـكل )وهـذا یتوافـق مـع  ) 6

كــل عملیــة تــؤدي إلــى الضــرر وقــد یعــود الســبب إلــى أن  15)( دراســة
ن تســــــــــــبب أالخلــــــــــــوي مثــــــــــــل متالزمــــــــــــة التحلــــــــــــل الــــــــــــورمي  یمكــــــــــــن 

Hyperkalemia  .القصـــــور الكلـــــوي النـــــاتج عـــــن أن إلـــــى  باإلضـــــافة
یظهـــر . 16) (فـــي مســـتوى البوتاســـیوم اً میـــائي یســـبب ارتفاعـــالعـــالج الكی

عـــدم وجـــود فـــرق معنــــوي فـــي مســـتوى الفوســـفات فـــي الــــدم  )7شـــكل (ال
 للمصـــابات بســـرطان الثـــدي بـــین مجمـــوعتي العـــالج الكیمیـــاوي والعـــالج

) مقارنـة 0.503± 3.800) ، (0.123 ± 4.269( بمعـدل اإلشـعاعي
وعند المقارنـة مـابین  ).0.503 ± 3.800( بمعدل مع مجموعة السیطرة
عدم وجود فرق معنوي فـي مسـتوى الفوسـفات فـي  الفئات العمریة نالحظ

سنة بین مجموعتي العـالج الكیمیـاوي  39-25الدم للفئات العمریة  من 
) 0.057± 3.2) ، (0.293 ± 4.025( بمعــدل اإلشــعاعيوالعــالج 

 ).0.207 ± 3.967( بمعـدل على التوالي  مقارنة مع مجموعة السیطرة
عدم وجـود فـرق معنـوي فـي مسـتوى الفوسـفات فـي الـدم للفئـات  تبینكما 

سـنة بـین مجمـوعتي العـالج الكیمیـاوي والعـالج 54  - 40العمریة  مـن 
) مقارنــة مــع 0.7 ± 4.1، (  0.131 ± 4.158( بمعــدل اإلشــعاعي

عـدم وجـود  . كمـا تبـین)0.108  ± 3.833( بمعـدلمجموعـة السـیطرة 
 -55ســتوى الفوســفات فــي الــدم للفئــات العمریــة  مــن فــرق معنــوي فــي م

) مقارنـة مـع 0.26±4.5( بمعدلسنة في مجموعة العالج الكیمیاوي 70
 )8وكمـا موضـح فـي الشـكل (  ).0.3 ± 3.8( بمعـدلمجموعة السیطرة 

انخفــاض مســتوى  إلــىوقــد یعــزى السـبب  17) (وهـذا یتوافــق مــع مـاذكره 

خالیـا الورمیـة نتیجـة لتغیـر فـي نظـام في الدم وارتفاعه داخل ال ورالفوسف
الخالیــا الورمیــة یزیــد مــن النقــل الــداخل خلــوي  أغشــیةالنقــل الخلــوي فــي 

 ( حاجـــة المتزایـــدة للنمـــو للخالیـــا الســـرطانیةالتماشـــیا مـــع  ورللفوســـف

معنــوي فــي مســتوى الصــودیوم  انخفــاضوجــود ) 9شــكل (ویظهــر ال18)
 عــالي مســتوى معنویــةالمصــابات بســرطان الثــدي ب اتضــیفــي الــدم  للمر 

)P≤ 0.01   (اإلشــعاعي مجمــوعتي العــالج الكیمیــاوي والعــالج  لــدى
علــى التــوالي مقارنــة mmol/l) 25.0±125) ، (11.5±73.7( بمعــدل

حیـث أظهـرت mmol/l  (25.2±131.4) بمعـدل مع مجموعة السیطرة
مجموعة العالج اإلشعاعي انخفاضا معنویـا أعلـى مـن مجموعـة العـالج 

وجــــود فــــرق   وعنــــد المقارنــــة مــــابین الفئــــات العمریــــة نالحــــظالكیمیــــاوي 
ــدم  للمرضــى المصــابات بســرطان  معنــوي فــي مســتوى الصــودیوم فــي ال

بــــین المجــــامیع المدروســــة حیــــث  39 -25للفئــــات العمریــــة مــــن  الثــــدي
 ± 143.4( بمعـدل معنویا نخفاضامجموعة العالج الكیمیاوي ا أظهرت

34.6 (mmol/l  رتفاعــــاا اإلشــــعاعيالعــــالج مجموعــــة  أظهــــرتبینمــــا 
مقارنـة مـع مجموعـة السـیطرة  mmol/l) 0.58 ± 150( بمعـدلمعنویـا 
 انخفـاض دراستنا وجـود كما أظهرت  mmol/l) 148 ± 77.5( بمعدل
ــدم  للمرضــى المصــابات بســرطان  معنــوي فــي مســتوى الصــودیوم فــي ال
 مجمـوعتي العـالج الكیمیـاويل سـنة 54 – 40للفئات العمریـة مـن  الثدي

) 37.5 ± 112.5) ، (16.0±65.9( بمعــــدل اإلشــــعاعيوالعـــالج 
mmol/l  222.5( بمعـدلعلى التوالي مقارنة مع مجموعة السیطرة ± 

55.8 (mmol/l وأظهــــــرت مجموعــــــة العــــــالج اإلشــــــعاعي انخفاضــــــا ،
دراســـتنا  معنویـــا أعلـــى مـــن مجموعـــة العـــالج الكیمیـــاوي . كمـــا أظهـــرت

وم فــــي الــــدم  للمرضــــى معنــــوي فــــي مســــتوى الصــــودی انخفــــاضوجــــود 
مجموعـة  عند سنة 70-55المصابات بسرطان الثدي للفئة العمریة من 

مقارنــة مــع  mmol/l ( 61.2 ± 17.6( بمعــدلالعــالج الكیمیــائي 
وكمـا موضـح . mmol/l )56.3 ± 176.3( بمعـدل مجموعـة السـیطرة

وقـد یعـود السـبب إلنتـاج  19)( وهذا ینسجم مع دراسة) 10في الشكل ( 
الـذي یزیـد مـن AVP vasopressin   arginineا الورمیـة لـل الخالیـ

ــــة للعــــالج  ــــأثیرات الجانبی ــــى الت ــــوي للصــــودیوم باإلضــــافة إل الطــــرح  الكل
واإلشـــعاعي الـــذي یحفـــز التقیــوء والتســـبب بضـــرر كلـــوي      الكیمیــاوي 

ـــا لخســـارة الصـــودیوم وانخفـــاض مســـتواه فـــي المصـــل ویبـــین  (20) مؤدی
 فــات معنویــة فــي مســتوى كلوریــد المصــلعــدم وجــود اختال )11شــكل (ال

ــــدى المر  ــــین مجمــــوعتي العــــالج  بســــرطان الثــــدي اتالمصــــاب اتضــــیل ب
) ، 0.50+104.12( بمعـــــــــــــــدل اإلشـــــــــــــــعاعيوالعـــــــــــــــالج  الكیمیـــــــــــــــائي

)101.67+3.53( mmol/l بمعــدلمجموعــة السـیطرة  و علـى التـوالي 
)104.12+0.55 (mmol/l  ــــــة وعنــــــد المقارنــــــة مــــــابین الفئــــــات العمری

لــدى  دم وجــود اختالفــات معنویــة فــي مســتوى كلوریــد المصــلعــ نالحــظ
ســنة  39-25للفئــات العمریــة مــن   المرضــى المصــابین بســرطان الثــدي

ــــــــین مجمــــــــوعتي العــــــــالج الكیمیــــــــائي  بمعــــــــدل اإلشــــــــعاعيوالعــــــــالج  ب
)103.87±1.09) ، (103±0.58( mmol/l   و علـــــــى التـــــــوالي

 ظهـــرتأكمـــا mmol/l  0.76±103.53)( بمعـــدلمجموعـــة الســـیطرة 
لــدى  دراســتنا عــدم وجــود اختالفــات معنویــة فــي مســتوى كلوریــد المصــل



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

77  
 

سـنة  54-40للفئـات العمریـة مـن  بسرطان الثدي اتالمصاب اتضیالمر 
ــــــــین مجمــــــــوعتي العــــــــالج الكیمیــــــــائي  بمعــــــــدل اإلشــــــــعاعيوالعــــــــالج  ب

)104.45±0.77) ، (101.0±6.0 (mmol/l  علــــــى التــــــوالي مقارنــــــة
 أظهـــــرتكمـــــا .mmol/l )0.8±104.78( بمعـــــدل بمجموعـــــة الســـــیطرة

ــــي مســــتوى كلوریــــد المصــــل انخفــــاضوجــــود  لــــدى المرضــــى  معنــــوي ف
 عنـــــدســـــنة  70-55للفئـــــات العمریـــــة مـــــن  المصـــــابین بســـــرطان الثـــــدي
مقارنـة  mmol/l) 0.78±103.75( بمعـدلمجموعة العالج الكیمیـاوي 

وكمــا موضــح  .mmol/l )0.5±107.5( بمعــدلمــع مجموعــة الســیطرة 
القـيء  إلـىویعود السـبب )  21(هذا یتوافق مع ماذكره و  )12في الشكل(

أمــــراض الغــــدة الكظریــــة والفشــــل و  المــــزمن واإلســــهالالشــــدید المســــتمر 
  ). 22 (المصاحب للعالج الكیمیاوي الكلوي
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Abstract: 
The current study aims at defining the changes in blood , the level of ,the resolution of the electrolyte ( Ca , K , 
Mg , P , Na , Cl )  , related to  patient women  with breast cancer in Kirkuk city. This study has studied 68 blood 
samples belonged to patient women in the cancer center in Azadi educational hospital in Kirkuk during the 
period from 7/2010 to 4/2011 the patients age are 25-70 years. The studies samples were compared with 25 
blood samples taken from intact women as a control group. The patient were divided in to tow groups. The first 
group included the patients who were treated by chemotherapy and they are 65 samples , while the second group 
included the patients treated by radiotherapy and they are 3 samples . The results were divided according to age 
,in to three age sub groups : The first group (25-39) years oldthe second group (40-54) years and the third group 
(55-70) years, The results showed significant increase in level of Calcium and Potassium and showed significant 
decrease in level  of Sodium  and no significant difference in level of Magnesium , Phosphor , Chloride. 


