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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

المرضى المصابين ى المتغيرات الكيموحيوية لد وبعض يون بيروكسيديزاالية إنزيم الكموتاثفع   تقدير
 في مدينة كركوك ة البروستاتم غد  بأورا

 2أسعد محمد كاظم،  0وسن نزهان حسين
 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  لمعموم الصرفة كمية التربيةقسم الكيمياء ،  1
   ، تكريت ، العراق جامعة تكريت، كمية العموم قسم الكيمياء ،  2
 

 البحث معلومات
  الكممات المفتاحية:

Prostate cancer  - Glutathione 

Peroxidase -  Prostate specific 

Antigen  ، سرررررررررررررتا، البروسررررررررررررتات ....
الكموتاثررررررررررايو، بيروكسرررررررررري ي  ، المست رررررررررر  

 البروستاتي النوعي 
 

 أسعد محمد كاظم االسم:
 البريد االليكتروني:

 

 رقم الهاتف:

 الملخص
سرررتا، البروسررتات  كركررول لمعرفررة ترر ثير م ينررة ت هرر ا ال راسررة فرري مركرر  اتورام الت صصرري فرريريررجأ

Prostate Cancer  ي كيررر  ينرررر يم الكموتاثرررايو، بيروكسرررياتر  عمرررر ، لررر ل الرجرررا Glutathione 

Peroxidase والمست ر  البروسرتاتي النروعي Prostate Specific Antigen حير  مرممت ال راسرة ،
( 31وبمرررد عررر   المر ررر  )سرررنة  ((40-80بررري،  عينرررة مررر، الررر كور الررر ي، تراوحرررت أعمرررارهم مرررا (68)

. وقر  Controlمجموعرة سريتر  كمر، اتصرحاء  ( م صراً (37 و م صًا مصابي، بسرتا، البروسرتات
ترررم تمررر يض المر ررر  مررر، قبررر  أتبررراء أ صررراكيي، فررري المستمرررئ  المررر كور أعررر ا وكانرررت النتررراك  هررري 

 البروسرررتات ن ئررراع معنرررور فررري تركيررر  الكموتاثرررايو، بيروكسررري ي  لررر ل المر ررر  المصرررابي، بسررررتا،ا
رتئعرت معنويرًا لر ل المر ر  اقر   مقارنة مع مجموعة السيتر . وأ، نتراك  المست ر  النروعي البروسرتاتي

(. وأو ررحت ng/ml 10 ˂ (المصرابي، بسرررتا، البروسررتات مقارنررة مررع مجموعرة السرريتر ، والرر ر بمررد 
رتباترًا ا PSA  رتباتيرة بري، الكموتاثرايو، بيروكسري ي  والمست ر  النروعي البروسرتاتينتراك  الع قرات اا

صرررابة يو، بيروكسررري ي  يعررر  مرمرررر  ترررر لإان ئررراع مسرررتول الكموتاثررراسرررمبيًا. ونسرررتنت  مررر،  لرررل أ، 
 ب مراع السرتانات ومنها سرتا، البروستات.

 المقدمة 
تتررروق و  يرقيرررق ليئرررمحاترررة بءمررراء  تقرررع  ررر   البروسرررتات  مررر  المثانرررة

وتتكو، مر، عر   فصروض وتكرو، هر ا الئصروض الج ء العمور لألحمي  
ة لكنهررا تصرربث أكثررر و رروحًا عنرر   يررر وا ررحة فرري البروسررتات التبيعيرر

صررابة برر ورام البروسررتات الحميرر   وسرررتا، البروسررتات . و نهررا يرر  ا  اإل
(  ررررام فررري 20بررربتء مررر، الررروا   حتررر  سررر، البمرررو  حيررر  يصررر  الررر  )

صرررابة بسررررتا، نررر  اإل  بنسررربة أكبرررر عاتمررر اض البرررالءي، وو نهرررا يررر  ا
اتورام  ويصررررر  و نهرررررا فررررري(  ررررررام 50-100البروسرررررتات ليصررررر  مررررر، )

أ، م، أهم اتمراع المرتبترة بالبروسرتات  [1]  رام (200) ال بيثة ال 
 Benign Prostate Hyperplasiaهري ت ر م البروسرتات الحمير  

(BPH)وسررتا، اتي رية رترابات ، الر ر يرر ر الر  الع ير  مر، اا .
هرو السررتا، الثراني المررو   prostate cancer (PCA) البروسرتات 

 وهرو ورم  بير  [2]، الرجا  في الوايات المتحر  في العالم وهو ماكع بي
لسرررب  ا يتميررر  بتقررر م بتررريء بمرررك  عرررام عررر، السررررتانات ات ررررل وهرررو

مميرو،  1.4. وق  بينرت ال راسرات أ، هنرال الركيسي لموفيات  في الرجا 

حالرة وفرا  فري  293,000حالة م، حاات سررتا، البروسرتات وحر و  
. 2013جميررع أنحرراء العررالم فرري 

رتبررات القرر  بينررت ال راسررات الح يثررة  [3]
سرررررررتا، البروسررررررتات مررررررع م ررررررا ات اتكسرررررر   لرررررر ا فرررررر ، الكموتاثررررررايو، 

هررو عبررار  عرر،  Glutathione Peroxidase (GPx)بيروكسرري ي  
نيوم والررر ر يقمررر  بمرررك  فعرررا  يمالسررر نررر يم م رررا  لألكسررر   يحترررور عمررر أ

وبيروكسرري ات الرر هو، ويحولهررا الرر  المرراء والكحررو  الرر هني  H2O2مرر،
 الرررة امناسررر  ا يرررتم  GPxعمررر  التررروالي فررري حالرررة عررر م وجرررو  نمرررات 
الر هو، ويمكر، تحويمهرا  اتالسموم م، بيروكسي  الهي روجي، وبيروكسي 

السررريعة التئاعرر  والترري يمكرر، تمرركيمها  OHالرر  الجرر ور الهي روكسرريمية 
ويكررو، تئاعمهررا عرر، تريررق تئاعرر  بيروكسرري  الهيرر روجي،  ا رر  ال  يررا 

تحررررت  نتقاليررررة فرررري ال  يررررا أومحرررر  ًا ج كيرررراق بسررررب  نقررررض المعررررا ، اا
الترري تنتررور عمرر  تررراكم مسررتويات  ات رررل،جهررا  الت كسرر ر ظرررو  اإل

ويعتقرررر  ا، نظررررام  [4]عاليررررة مرررر، بيروكسرررري  الهيرررر روجي،  ا رررر  ال  يررررا 
GPX وقر  تبري،  [5]جهرا  الت كسر ر هو  فرا  ركيسري  ر  اإلGPX-1 
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انه أكثر فاعمية م، الكتالي  في ا الة البيروكسي ات  ا ر  ال  يرا تحرت 
مرر،  اتفرررا  لرر يهم تراكيرر يررع أ، جم  [6]الع يرر  مرر، الظرررو  الئسرريموجية 

 نيوم الب  ميررة الرر ر تعرر   مرر، نمررات الجسرريمات ال مويررة المنتمررر يمالسرر
الب  مررررا مرتبتررررة مررررع  نيوم فررررييمفرررري الجسررررم، وحيرررر  ا، تركيرررر ات السرررر

نيوم ترررتبت مررع يمي البروسررتاتة . وأ، مسررتويات السررنيوم فرريممسررتويات السرر
ن ئررراع اسرررات لع يررر  مررر، ال راوأظهررررت ا البروسرررتاتة، GPX-1 نمرررات

 .  نيوميمصابة بالسرتا، بع  تناو  الس تر اإل
[7]  

 هدف الدراسة
لممر رر  المصرررابي،  Gpxفعَّاليررة الكموترراثيو، بيروكسرري ب   تقرر ير -1

 مقارنة مع مجموعة السيتر . PCA بسرتا، البروستات
لممر ررررر    PSAمسرررررتول المست ررررر  النررررروعي البروسرررررتاتي تقررررر ير  -2

 .مقارنة مع مجموعة السيتر روستات المصابي، بسرتا، الب
الكموتاثررررايو، بيروكسرررري ي  والمست رررر  وجررررو  ع قررررة ارتباتيررررة برررري،  -3

 .  PSAالنوعي البروستاتي 
     لق العمائالمواد وطر 

أجريررت هرر ا ال راسررة فرري مركرر  اتورام الت صصرري  فرري م ينررة كركررول 
 2017. / كررانو، اتو  /  24ولءايررة  2017/ تمررو  / 24لمئتررر  مرر، 

كيررر  تر  عمررر معرفرررة تررر ثير سررررتا، البروسرررتات   وتركررر ت ال راسرررة حرررو 
تررررم ،  PSAوالمست رررر  النرررروعي البروسررررتاتي  الكموتاثررررايو، بيروكسرررري ي 

الر م مر، الورير   ع، تريق سح  Blood Sampleعينة  م  68جمع 
مررررررررر، ح مرررررررررة المرفرررررررررق اتماميرررررررررة بواسرررررررررتة حقنرررررررررة ب سرررررررررتيكية نبيررررررررر   

Disposable Syringe بال راسررررة وتررررم لممررررموليمرررر، اتمرررر اض ا ،
(  الية م، مرانع الت ثرر ml 10 تبار ب ستيكية ) او عها في أنابي  

 قيقرة ( بعرر ها   20وتركرت هر ا اتنابيرر  ب رجرة حرررار  الم تبرر لمر   ) 
 قراكق(  5( لمر   )(Centerfugeو عها فري جهرا  الترر  المركر ر  تم

عرررر،  (Serum(  ور  /  قيقررررة وبعرررر  فصرررر  المصرررر   )3000وبمعررر   )
 تبرار وترقيمهرا ا ررل ، ثرم ترم تقسريمه فري  أنابير  بقية مكونات ال م ات

 Deep Freezو مقهررا ب حكررام وحئظهررا  المرر ض عميهررا ،وو ررع أسررم 
(-30ċ  حت )تقسريم المر ر   وترم  حيويرةستعمالها في القياسات الكيمو ا

-71()61-70()51-60( )40-50واتصررحاء الرر  أربررع فكررات عمريرررة )

ا  سررت  ام جهرراينرر يم الكموتاثررايو، بيروكسرري ي  بتررم قيرراا فعاليررة   (.80
 Elizaسرت  ام جهرا او  Spectrophotometerمتصاض ال روكي اا

 .PSAفي تق ير تركي  المست   النوعي البروستاتي   

 حصائيالتحميل اإل
 Analysis ofسررتعما  تحميرر  التبرراي، ايحصرراكيًا ب تحميرر  النترراك تررم 

Variance ANOVA سرتعماًا احصراكية اتكثرر وهرو أحر  التررق اإل
 one - wayتحميرر  التبرراي، اتحررا ر  ، واسررت  مفرري البحررو  التبيررة

ANOVA . سرررتعما  اب  توسرررتات الحسرررابية لممعرررام تمقارنرررة الم ترررمو
( الرر ر >P 0.05عنرر  مسررتول معنررور ) Duncan test انكرر، ا تبررار 

. جربة والسيتر كية بي، مجموعة التحصاييمث  الئروق  و  الة 
[8] 

 

 النتائج والمناقشة
سةةةةةرطان مةةةةة   GPxعالقةةةةةة مسةةةةةتويات الكموتاثةةةةةايون بيروكسةةةةةيديز 

   ومجموعة السيطرة  البروستات
 

 
سرطان فعالية إنزيم الكموتاثايون بيروكسيديز لمجموعة مستوى  ( :0) الشكل

 البروستات ومجموعة السيطرة
   

لكموتاثايون بيروكسيديز مرضى  ± SD  (U/L)تركيزمتوسط  :(  0جدول )
 ومجموعة السيطرة وحسب األعمار .  PCAسرطان البروستات 

GPX (U/L) 

Groups Age 

Control 

N=37 

prostate tumor 

N=31 

Group A 

40-50 years 

2.13±0.27a ررررررررررررررررررررررررر 

Group B 

51-60 years 

2.05±0.84a 0.82±0.13 b 

Group C 

61-70 years 

1.74±0.38a 0.47±0.11b 

Group D 

71-80 years 

1.47±0.12a 0.32±0.14 b 

 (a-  أعمر  مسررتول لألنر يم و   تر   عمر   b ترر   عمر  اقر  مسررتول
 )لألن يم

 

كمرررا مبررري، فررري الجررر و   تربرررع فكرررات عمريررة مجمررروعتي،ال راسرررة مررممت 
وجر  .  GPXالتق م برالعمر لره تر ثير عمر  أنر يم وبينت النتاك  ا،  .(1)

 نرررا رًا مرررا يحصررر  سررررتا، البروسرررتات  (  50- 40) ا، الئكرررة العمريرررة
( والئكرررة العمريررررة 61-70)والئكرررة العمريرررة ( 60 -51) .والئكرررة العمريرررة 

( لرر ل P<0.05) حتماليررةااوجررو  فرررق معنررور عنرر  مسررتول  (80-71)
مجموعرررة السررريتر  . المر ررر  المصرررابي، بسررررتا، البروسرررتات مقارنترررًا ب

 ،محمرر  ور رررو  بهررا )نترراك  ال راسررة الحاليررة مررع  راسررة قررام وقرر  توافقررت 
.
[9]

  20مررريع مصررابو، بسرررتا، البروسررتات و 20والمت ررم،  2012)
تاثررايو، بيروكسرر ي  بمسرتويات الكمو عررالي ن ئرراع اوجر   ء،صررحامر، ات

ممصرررررررابي، بسررررررررتا، ( ل71-80 (سررررررر، لمئكرررررررة العمريرررررررة لررررررر ل كبرررررررار ال
ة مررررع مجموعررررة ( بالمقارنرررر (P˂0.05البروسررررتات و ات فرررررق معنررررور  

وقرررر  يكررررو، السررررب  الرررر  أ، هرررر ا اتنرررر يم يعمرررر  عمرررر  حمايررررة  .السرررريتر 
الرررر  مرررراء  H2O2 بيروكسرررري  الهيرررر روجي،  ات مررررية ال مويررررة ويكسررررر
لميتوكونرر ريا وفرري بعررع ر الكحررو  فرري اظمتنرراوبيروكسرري  الرر هو، الرر  

الئيتامينررات الحاويررة عمرر  ة أ، نقررض ات  يرر Cytosol [10]اتحيررا، فرري
 GPXالرررررر ر يعمرررررر  كمرافررررررق أن يمرررررري تنرررررر يم  Seleniumنيوم يموالسرررررر

نرر يم يمعرر   ور مهررم فرري تثبرريت عمميررة وبالتررالي يقمرر  فعاليترره ، وهرر ا اإل
وكرر لل يحمرري ال  يررا مرر،  Lipid Peroxidationبيروكسرري  الرر هو،

جهرا  الت كسرر ر الرر ر لرره  ور كبيررر فري التمرر  الحاصرر  فرري اتنسررجة اإل
[11]مويررةال مرر م، نررات  عرر، تمررر  ات مررية  كررا، حررا  أوسررواء 

وهررر ا   
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يع ل ال  أ، اتحماع ال هنية الءير ممبعة موجو   فري هر ا ات مرية 
ة الناقمررة الترري وبروتينررات ات مرري )الرر هو، المئسررئر  والمبيرر ات السرركرية(

مينيرررة مت كسررر   جميعهرررا ممرررا يقمررر  مررر، نئا يرررة أتحترررور عمررر  أحمررراع 
بالتررررررالي  فقرررررر ا، ال ميررررررة نقرررررر  المسررررررتقب ت فيهررررررا و ات مررررررية ووظرررررراك  

، وتقرر م العمررر هررو ات ررر يرررثر عمرر  قرر ر  اتن يمررات الم ررا   لئعاليتهررا
لمت كسرر  فرري اتنسررجة وكرر لل المسررتويات العاليررة مرر، فعاليررة اتوكسررجي، 

ROS  ت ال مويرة فري الكاكنرات هي ات رل تسرب  التمر  لكر  المحتويرا
                                                                                                                                                     .[12]الحية

سةةرطان ب PSAعالقةةة مسةةتويات المستضةةد النةةوعي البروسةةتاتي   -
   .ومجموعة السيطرة PCAالبروستات 

وجرررررو  فروقرررررات معنويرررررة بمسرررررتويات ة الحاليرررررة أظهررررررت نتررررراك   ال راسررررر
( برررري، مجموعررررة سرررررتا، البروسررررتات  (P˂0.05 المست رررر  البروسررررتاتي

 (40- 50)نتراك  ال راسرة الحاليرة  أ، اتعمرار مر،  موعرة السريتر ،ومج
وسررتات مقارنررًة مرررع عرر م وجررو   يررا   معنويررة لرر ل مر رر  سرررتا، البر 

( والسررب  أ، 2والجرر و  )( 2(كمررا مبرري، فرري المررك   مجموعررة السرريتر 
 .لئكات العمريةفي ه ا ا سرتا، البروستات نا رًا ما يحص 

 

 
في  PSA ng/ml ى المستضد النوعي البروستاتي يبين مستو ) 2) الشكل

 البروستات ومجموعة السيطرة وحسب الفئات العمرية سرطان
 

±  ((ng/mlتركيز المستضد النوعي البروستاتي  ( يبين متوسط2الجدول )
SD  لدى المرضى المصابين بسرطان البروستاتPCA     ومجموعة

 فئات العمرية .السيطرة وحسب ال
PSA ng/ml  

Ages 
Control  N=37 Prostate tumor 

N=31 

40-50 years 1.46±0.63 b ررررررررررررررررررررررررر 

51-60 years 1.77±0.54 b 38.35±9.17 a 

61-70 years 0.93±0.32 b 47.05±4.42 a 

71-80 years 1.15±0.38 b 40.26±8.63 a 

 (*a ت   عم  مستويات عالية لممست ر  النروعي البروسرتاتي وb     تر
 عم  مستويات قميمة لممست   النوعي البروستاتي (

 

، المتوسرررت الحسررررابي لمسررررتول المست ررر  النرررروعي البروسررررتاتي  PSA وا 
( وجررررو  80-(71 (51-60) (60-70)مررر،ئكرررات العمريرررة وال وحسررر 

لمر رررررررر  لرررررررر ل ا PSAفرررررررري مسررررررررتويات  (P<0.05رتئررررررررا  معنررررررررور )ا
 ،السررررررريتر  مجموعرررررررة عمررررررر تررررررراً مقارن  تالمصرررررررابي، بسررررررررتا، البروسرررررررتا

 لممر ر  بالمقارنرة مرع اتصرحاءأو حت تئروق جميرع الئكرات العمريرة و 
نتررررررا  ، البروسررررررتات هرررررري المصرررررر ر الركيسرررررري اأمررررررر تبيعرررررري لكررررررو، أ

كرر   حصررًا وهرر ا يوافرق مرا جراء بره PSAالمست ر  النروعي البروسرتاتي 
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 نرر ار مبكررر بوجررو   تررر نرراجم عرر، ت رر م بروسررتاتي أوامرمررر وحالررة 
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يم تركير  هر ا اإلنر يم و ظريجابي فري تنامونات ال كرية التي لها  ور ر اله
عامر  الروراثي أي رًا ال لل ت ثيرالتستوستيرو، ال كرر وك  اصة هرمو، 
.يم هرررر ا اإلنرررر يمظررررلرررره  ور فرررري تن
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2012 [16]
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Abstract  
This study was conducted at the Specialized Cancer Center in Kirkuk to investigate the effect of PCA prostate 

cancer in men on the concentrations of Glutathione peroxidase  and antigen prostate specific (PSA). The study 

included 68 male samples of age Between (80-40) years and the number of patients (31) people with prostate 

cancer PCA and (37) people of healthy control group. The patients were diagnosed by specialists in the above-

mentioned hospital and the results were a significant decrease in concentrations of Glutathione peroxidase in 

patients with cancer prostate compared with control group. and the results of prostate specific antigen (PSA) 

showed significant increases in patients with prostate cancer compared to control group, which reached >10 ng / 

ml ). The results of the association between Glutathione peroxidase and PSA showed a negative correlation. The 

study can conclude that the low level of Glutathione peroxidase can be use as a risk indicator of cancer disease, 

including prostate cancer      

 

 

 


