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 الملخص
ج را  وبعر  متييررات اإ PSAه فت ال راسة الحاليرة للرت تير ير تركيرت مستضر  البروسرتات ال روع  

حررر ي ا والمصرررابات المررروات  ترررم عرج ررري جراحيرررا لررر ل ال سررراا المصرررابات بسررررثاي ال ررر    التأكسررر   
العررررج الجراحررر  والكيميررراو  فررر   وكيمياويرررا فررر  مرحمتررر  قبررري وبعررر  سررري اليرررأ  والتعرررر  عمرررت  ور

عي ررة  60تاألورام فرر  م ي ررة كركررون وتضررم مركررت ي هرر ا المتييرررات. تجريررت هرر ا ال راسررة فرر  تحسرري
سر ة  80 -00ال    والمراجعات ل  ا المركرت، تراوحرت اعمرارهي بريي  مي ال ساا المصابات بسرثاي

. المجموعررة الولررت سرررثاي ال رر  بالمصررابات مرري  تمرررتة 00لكرري م  ررا   رررث مجررامي وقسررمت الررت 
المعالجرات جراحيررا  و سررثاي ال ر   بالمصرابات ال ا يررة تضرم سررثاي ال ر   حر ي ا  و بصرابات الموتضرم 

عي رررة مررري ال سررراا السرررميمات  00ضرررمت ال راسرررة ايضرررا مجموعرررة المعالجرررات كيمياويرررا  و ال ال رررة تضرررم و 
لتح ير  مرحمتر  قبري  عمررالحسر   مجمروعتييكري مجموعرة للرت تعرت و . كمرا وع ي كمجموعة سيثرة

لررررر ل ال سررررراا  PSAفررررر  تركيرررررت   (P≤0.05). تظ ررررررت ال تررررراوع ترت رررررا  مع رررررو  أ اليررررروبعررررر  سررررري 
فر  مرحمتر  قبري وبعر  سري اليرأ ، فضرر ميار رة بمجموعرة السريثرة  حر ي ابات بسرثاي ال    االمص

المعالجررررات جراحيررررا  وكيمياويررررا  ميار ررررة بمجموعررررة عرررري  لررررن لرررروحظ ا ف ررررا  تركيررررتا فرررر  مجمرررروعت  
لررر ل ال سررراا فررر  مرحمرررة بعررر  سررري  (P≤0.05) امع ويرررتركيرررتا ف رررا  وت مصرررابات بسررررثاي ال ررر   ال

فرر  تركيررت  (P≤0.05)ترت ررا  مع ررو  ال ترراوع كرر لن تظ رررت  . اليررأ  ميار ررة  بمرحمررة قبرري سرري اليررأ 
(MDA) Malondialdehyde بات والمعالجررررات جراحيررررا  و كيمياويررررا  ميار ررررة الرررر ل ال سرررراا المصرررر

ميار رررة مررر   اليرررأ لررر ل ال سررراا فرر  مرحمرررة بعررر  سرري  (P≤0.05)بمجموعررة السررريثرة وترت رررا  مع ررو  
  (GSH)فر  تركيرت  (P≤0.05) ف ا  مع رو  اليأ . وتشارت ال تاوع ايضا للت امرحمة قبي سي 
Glutathione بات والمعالجررررات جراحيررررا  وكيمياويررررا  ميار ررررة بمجموعررررة السرررريثرة الرررر ل ال سرررراا المصرررر

اا ف  مرحمة قبي سي اليأ  ميار ة م  مرحمرة بعر  سري ل ل ال س (P≤0.05) ف ا  مع و  اوتيضا  
باإصررابة  PSAمسررتول مستضر  البروسررتات ال رروع  تشررير  ترراوع ال راسررة الحاليرة بررأي ارتبرراث  .اليرأ 

وتي لمعرررج الجراحرر  صررابة بسرررثاي ال رر   لمكشرر  عرري اإمؤشررر  قرر  يعرر  بسرررثاي ال رر   وعرجرر 
 م روسة.والكيمياو   ور م م ف  تحسيي المتييرات ال

 المقدمة
ع  سرررثاي ال رر   تك ررر ت رروا  السرررثاي شرريوع ا برريي ال سرراا فرر  العررالم، ري رر

حيث يبمغ مع ي اإصابة بر  تك رر مري ضرع  معر ي اإصرابة بسررثاي 
اليولروي والمسرتييم وسرررثاي ع رق الرررحم وحروال   ر ررة تضرعا  سرررثاي 

. ف  العراق فرأي سررثاي ال ر   فر  ال سراا هرو الك رر ا تشرارا [1]الروة 
 .[2]ي بيي ال وا  الفرل مي السرثاي % م66ويشكي 

كيمرررو  التررروي هرررو برررروتيي  33  (PSA)مستضررر  البروسرررتات ال ررروع 
سرسررررررري جا بيرررررررة   4حرررررررام  امي ررررررر  و  037سررررررركر  يحترررررررو  عمرررررررت 

 Proteaseكاربوهي راتيررة وعرر ة اواصررر   اويررة الكبريررت وهررو يتشرراب  مرر  
البشررر ، الير     kallikrein-3وبر لن يرر عت  kallikreinمري عاومرة 

 Serine هررررو مستضرررر  البروسررررتات ال رررروع  (.hk-3ويرمررررت لرررر     
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protease  يشررثر بروتي ررات الحويصررمة الم ويررةSeminogelin I 

and II تميير  مرا يسرب م liquefaction  [3-4]الم رو  ف ررة السراوي .
مي غ ة البروستات فر  الر كور  PSAي رت مستض  البروستات ال وع  

ويعررررر  افضررررري مؤشرررررر متررررراح حاليرررررا ل حررررر  وتشرررررفي  وت ارة سررررررثاي 
لري  محر  ا  PSA. لي  برات واضرحا برأي [5-6]البروستات ف  ال كور 

بالبروستات، ف و موجو  ف  الع ي  مي ا سجة ال راث الم ظمرة هرمو يرا 
 ررررراث ولسررررريما ال ررررر   والمبررررراي  وبثا رررررة الررررررحم ويبمرررررغ تركيرررررتا فررررر  ال

 0.004mg/L   ويبر و برأي ا تاجر  [7]مما فر  الر كور 1000( اقي .
 .[8]بواسثة ال رمو ات الستيروي ية   up-regulatedي ظم 

ي عررررر  اإج ررررا  التأكسرررر   بالحالررررة ال سرررريولوجية الترررر  يررررتم في ررررا توليرررر  
( والجررر ور الحررررة ROSمسرررتويات عاليرررة مررري ت ررروا  األكسرررجيي ال عالرررة  

ي رررتع التم يرري اليررر او  الفمرررو  يرررث  ح.  ألكسرر ةبسررب  ايررر  مضرررا ات ا
 Free والجرررر ور الحرررررة ROS تصرررر ا  األكسررررجيي ال عالررررة العررررا  

Radicals  ويمعررر   ورا اساسررريا فررر  مسرررارات لشرررارات الفريررراCell 

signaling pathways [9]تولررر  الميتوكو ررر ريا .ROS   ع ررر  ب ررراا
اإلكترو رررات مررر  ، حيرررث تت اعررري (ATPاأل ي وسررريي  ر ررر  ال وسررر ات  

. (SOD  وكسرراي  السررال ت( وتشرركي فيمررا بعرر  السرروبر O2األكسررجيي  
ه ان الع ي  مي ال راسات الت  تؤك  تي اإج را  التأكسر   قر  يكروي لر  
عرقة جوهرية باألمرا  ال سيولوجية المرضية البشرية. فمري المعررو  

(، (DNAتي اإج ا  التأكس   ي محق الضرر بجرت ا الحمر  ال روو  
الع يررر  مررري المررررا   لررر   ور فررر ات اإشرررارات الفمويرررة ، ويييرررر مسرررار 

السرثا ية بما ف   لن سرثاي ال    والروة والكب  واليولروي والبروسرتات 
ج رررا  التأكسررر   يشررررارن تي اإكمرررا . [10-11-12]والمبررري  والررر ما  

فررررررر  التييررررررررات التركيبيرررررررة لمسرررررررتيبرت هرمو رررررررات السرررررررتروجيي  ايضرررررررا  
والبروجسررررتيروي مؤ يررررا الررررت احرررر اث الع يرررر  مرررري التييرررررات فرررر  التثررررور 
السررررير  لممرررري  بسررررثاي ال ررر   المسرررتجي  لم رمو رررات. فضرررر عررري 

و تميي را  اليرأ  لن فأي  فروي المررتة المصرابة بسررثاي ال ر   فر  سري 
  ايضررررا ا ف ررررا  ال شرررراث ال رمررررو   العرررررج الكيميرررراو  قرررر  يرررر جم ع رررر

. تتضررررمي ال راسررررة الحاليررررة تيرررر ير تركيررررت مستضرررر  [13-14]لممبرررري  
صررررابة بسرررررثاي ال رررر   حتمرررري كمؤشررررر لإالبروسررررتات ال رررروع  و ورا الم

متييرررررات الج ررررا  التأكسرررر   ع رررر  ال سرررراا المصررررابات بسرررررثاي  تييرررريمو 
حرررر  وتهميررررة العرررررج الجرا اليررررأ ال رررر   فرررر  مرحمترررر  قبرررري وبعرررر  سرررري 
 والكيمياو  ف  تحسيي ه ا المتييرات.

   المواد وطرائق العمل
  مجاميع الدراسة

 0 مي لم ترة  األورام ف  م ي ة كركون ركتجريت ه ا ال راسة ف  مت  
امرتة  60وشممت ال راسة  (0068شباث  06للت  0067كا وي األوي 

امرتة مي ال ساا  00فضر عي مي ال ساا المصابات بسرثاي ال    
، وتم التأك  مي ال ساا (س ة80-00بيي   رهيوتراوحت تعما السميمات

التشفي  السرير  والمفتبر  مي قبي  عتما  عمتمصابات بالال
وك لن تم التأك  مي ع م اصابت ي بأ  ورم فبيث  الكا ر الصح 

افر وع م معالجت ي بالعرج الكيمياو  او العرج الشعاع  قبي 
 -وتعت مجامي  ال راسة كالتال  :وق  الجراح   العرج

 عي ة مي ال ساا السميمات. 00وتشمي _ مجموعة السيثرة 6
عي ة مي  00وتشمي ح ي ا   بسرثاي ال    _ مجموعة المصابات0

 ح ي ا . يكتشا  المر  ل ي اتم الموات  ال ساا المصابات و 
 00وتشمي جراحيا   اتمعالجالمصابات بسرثاي ال    وال_ مجموعة 3

 عي ة مي المصابات بسرثاي ال    ولم يفضعي لمعرج الكيمياو .
 وتشميكيمياويا  ات معالجالمصابات بسرثاي ال    وال_ مجموعة 4

 عي ة مي المصابات بسرثاي ال    وفضعي لمعرج الكيمياو . 00
شممت مجموعة حس  العمر و وتم توتي  كي مجموعة للت مجموعتيي 

 80-50   أيالعة بع  سي و مجم و س ة( 49-05   يأقبي سي ال
  س ة(.

   Collection of Blood Samplesجمع عينات الدم 
( عي ة  م مي ال ساا المصابات 80جمعت فري ه ا ال راسة  
( مري ال م الوري   5mlسرح   ب لن  بسرثاي ال    والسميمات وتم

ال بي ة. ( بوساثة المحاقي البرستيكية Gel tubes   رمف  ت ابي  ال
( 20min( ولم ة  C°25وترن ال رمو ج ف   رجة حرارة اليرفة  

لير  التف ر، وبع ها تم فصم  لمحصوي عمت مصي ال م بأستعماي 
 ح ظ(، و min 15( و لم ة  xg  3000ج ات الثر  المركت  بسرعة  

( لحيي تجراا األفتبارات الكيمياوية السريرية  C° 20 -المصي ب رجة  
 -ر :والمتم مة ب

ف  مصي  Prostatic Specific Antigen (PSA)* تي ير تركيت 
الييا  ال تيم  الم اع  الت  تم ت  ي ها ال م و لن بأستف ام تي ية 

 TOSOH AIA System (TOSOH, Japan)  [15]  بأستف ام 

Analyzer.  
ف  مصي ال م  Malondialdehyde (MDA)* تي ير مستول 

 وجماعت  Stenmanالباحث  الت   كرها و لن حس  الثريية المحورة
[16]. 
ف  مصي ال م  Glutathione(GSH) يوياتي ير تركيت الكموتا *

  Austو   Beugeالباح اي  و لن حس  الثريية المحورة الت   كرها
[17] . 

  Statistical Analysis التحميل األحصائي
 ANOVA) حممت ال تاوع لحصاويا  باستعماي افتبار تحميي التبايي  

لمجموعتيي وتم ميار ة المتوسثات الحسابية  T.testوبوساثة افتبار 
متع   الح و  وبمستول احتمالية   Duncanافتبار باستعماي

P≤0.05)) [18]. 
 النتائج و المناقشة 

 في مصل الدم  PSAتقدير تركيز مستضد البروستات النوعي  –5
 ترت ا  مع و  وجو ( 6 تظ رت  تاوع ال راسة الحالية ف  شكي 

P≤0.05)  ف  تركيت مستض  البروستات ال وع )Prostate-

Specific Antigen     ل ل ال ساا المصابات بسرثاي ال
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 0.00617±0.00833 )ng/mL  0.001571±0.001909 السميمة ميار ة  مر  مرجموعة السيرثرة  )ng/mL . 
 

 
 في مجاميع الدراسة الحالية PSA(  تقدير تركيز مستضد البروستات النوعي 5) شكل

 

وقرر  ي عررتل هرر ا األرت ررا   Denial [19]الباحررث  تت ررق هرر ا ال ترراوع مرر 
ل ل ال ساا المصابات بسرثاي ال    للت وجررو  فررمي  PSAف  تركيت 

تعبيررر شررا  حصرروي  فرر  الترررواتي ال ررررمو   ل ررؤلا ال سرراا ممررا ت ل للررت
ال رمو ات م ري مستضر  البروسرتات ال روع  ت تمن عم ةعتم الممجي ات ل

PSA تحررت سرريثرة ال رمو ررات ت ظيم ررا ركوي يرر وهرر ا الجي ررات عررا ة  مررا
ت ل األستوصرررررراي الجراحرررررر  ليرررررر   .]00[يروي والبروجسررررررت ةاأل  روجي يرررررر

 PSA( فرررر  تركيررررت (P≤0.05مع ررررو  لسرررررثاي ال رررر   للررررت ت ف ررررا  
ر ا ال ترراوع مرر  وتت ررق هرر ال سرراا المصررابات بسرررثاي ال رر  بالميار ررة مرر  

الرررررررر   تشررررررررار للررررررررت تي هرررررررر ا  ]06[ وجماعترررررررر  Hautmann الباحررررررررث
هرو بسرب  كروي ت سرجة ال ر   هر  مصر ر  PSAاأل ف ا  ف  تركيرت 

 شير ايضرافرر  الرر ورة ال مرروية ويرر PSAفررات البروتيي السكر  إ رويس 

أي هررررر ا األ سررررجة هرررر  واحرررر ة مرررري األ سررررجة الرويسررررية الترررر  تسررررتجي  بررر
. و يعررتل تيضررا  هرر ا األ رف رررا  فررر  ]00[لم رمو ررات فرر  جسررم ال  ررت 

ت تي المرركوي الرويسر  ل ر ا للر  PSAتركيرت مستض  البروسرتات ال روع 
فررر   قبررري الفريرررا السررررثا ية ترررراج  مررري ل يرررتم ل PSA-ACTالبرررروتيي 
السررثا ية وتورام ال ر    تاجر  مي فري تأ ير الفريرا لولكي يتم  ال سيع

 راسررة الحاليررة فرر  كمررا تظ رررت ال  .]03[ال رر   الثبيعيررة  ةعمررت ت سررج
( فررررر  تركيرررررت مستضررررر  (P≤0.05 ت ف رررررا  مع رررررو  وجرررررو ( 0شررررركي  

لرررررررر ل ال سررررررراا السرررررررميمات والمصررررررررابات و  PSAالبروسرررررررتات ال ررررررروع  
المعالجات كيمياويا  وجراحيا  ف  مرحمة بع  سي اليأ  ع ر  ميرار ت م مر  
ال سراا السررميمات و المصررابات والمعالجررات كيمياويرا  وجراحيررا  فرر  مرحمررة 

 قبي سي اليأ .
 

 
في النساء السميمات و المصابات و المعالجات كيميائيًا وجراحيًا قبل وبعد مرحمة  PSAتقدير تركيز مستضد البروستات النوعي  (  5شكل )

 سن اليأس
 

فرررتر  العمررر لرر ل ايرررفتم  مررر   PSAترررشير هررر ا الر راسرررة تي ترررركيت 
فر  مصري  م  PSAال ساا وحالة ت يثا  الثمث حيث ير ف   تركيرت 
وات ريررت هر ا ال راسرة  ،ال ساا المصابات بسرثاي ال    كمما تي م العمرر

 Mashkoorوجماعتررررر  والباحرررررث  Romppanen تررررراوع الباحرررررث مررررر  
أي مستضررررر  بررررر. وقررررر  تكررررروي هررررر ا الرررررر تيجة مؤشرررررر ] 7و04[ وجماعتررررر 

هررو عرمررة واضررحة عمررت عمرري ال رمو ررات  PSA ل رروع البروسررتات ا

و ورهررررا فرررر  ا ترررراج مستضرررر  السررررتيروي ية فرررر  ت سررررجة ال رررر   الثبيعرررر  
. ويعترري  تي التعبيرر المتييرر بمسرتويات ]PSA05 [ البروسرتات ال روع 

PSA  ات رمررررررررو الفرررررررر  تورام ال ررررررر   هرررررررو تحرررررررت سررررررريثرة مسرررررررتيبرت 
مسرررررررتيبرت موجبرررررررة لم. ولكررررررري لررررررري  كررررررري األورام ال]06[ يةالسرررررررتيروي 

  ]PSA07 [ مستض  البروستات ال وع ل ة تجم ية الستيروي ية  رمو ال
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 في مصال الادم   Malondialdehyde (MDA)تقدير تركيز  – 5
ترت ررررا  مع ررررو   وجررررو ( 3 راسررررة الحاليررررة فرررر  شرررركي  تظ رررررت  ترررراوع ال

P≤0.05) فرررر  تركيررررت المالو ال ي ايرررر ) MDA  فرررر  مصرررري  م ال سرررراا

ميار ررررة  مرررر   mmol/L( 66697±66365المصررررابات بسرررررثاي ال رررر    
 . mmol/L( 36500±66508مجموعة السيثرة  

 

 
 مجاميع الدراسة الحالية في MDA(  تقدير تركيز 5شكل )

 

. الررر يي ]08[ وجماعتررر  Mohamadالباحرررث  وتت رررق هررر ا ال تررراوع مررر 
لررر ل ال سرراا الرررمصابات بسرررثاي  MDAبيررر وا تي سبررر  ترت رررا  تركيررت 

 ال    هو  تيجة  لت بيث مرضا ات األكسرر ة وتيرا ة تكسر ة الر هوي وكر لن
( حررريث تي األرتررر ا  فرر  تركيررت ROS   عالررةتيررا ة ت رروا  األوكسررجيي ال
واضرررل عمرررت تكسررر ة الررر هوي. وكررر لن ي عرررتل المالو ال ي ايررر  ي عررر  مؤشرررر 

فررر  مصررري  م ال سررراا المصرررابات  MDA المالو ال ي ايررر  سرررب  ترت رررا 
 Freeبسررررثاي ال ررر   هرررو  تيجرررة  لتيرررا ة فررر  مسرررتول الجررر ور الحررررة 

Radicals  وبالترال  تيررا ة مسررتول تكسر ة الرر هوي والبروتي ررات وتفرررثرها
ترت را  معرر ي الفميررة و  فر الضررر تكسر ة الر هوي أل  ررا تررؤ   الرت تيررا ة 

. ]09[األورام السررررثا ية   شرررؤ تيرررا ةبالترررال  ورا يرررة و الث ررررات الحررر وث 
 MDAال راسررات الح ي ررة تي األرت ررا  الحاصرري فرر  تركيررت  ليرر  اشررارت

األحمرررا  ال ه يرررة  ررراجم عررري سررررثاي ال ررر   بلررر ل ال سررراا المصرررابات 
ة مرري لررعاي تك ررر عرضررة أل رروا  األوكسررجيي ال غيررر المشرربعة الترر  تكررو 

المركبررررات األفرررررل م رررري الحررررام  ال رررروو  و البروتي ررررات فرررر  مرضررررت 
تي  ]36[وجماعتررر   Arjmandi . ووجررر  الباجرررث]30[سررررثاي ال ررر   

األرت ررررا  الممحرررروظ فرررر  تركيررررت المالو ال ي ايرررر  لرررر ل ال سرررراا المصررررابات 
فرر  واسرر  ميار ررة مرر  مجموعررة السرريثرة يسررب  تييررر  بالبسرررثاي ال رر   
، ا  اظ ررررررت بعررررر  ال راسرررررات مضرررررا ات األكسررررر ة  ميرررررتاي الكسررررر ة_

ا ف ررا  مسررتول هرمرروي السررتروجيي الرر   يعرر  كمضررا  ل كسرر ة فرر  

ولسرريما فرر  مرحمررة بعرر   لرر ل ال سرراا المصررابات بسرررثاي ال رر  الجسررم 
، فضرررر عررري مرررا اوضرررحت  ال راسرررة الحاليرررة با ف رررا  ]65[سررري اليرررأ 

ميار ررة مررر   ي ال رر  لرر ل ال سرراا المصرررابات بسرررثايوي اتركيررت الكموتا رر
ت ف را   ايضرا الرت( 3شركي   . لي  اشارت ال تاوع ف مجموعة السيثرة

تركيت المالو ال ي اي  لر ل ال سراا المصرابات بسررثاي ال ر   بعر  تميري ي 
 ة  مسرتول تكسر اف را  الجراح  والكيمياو  وق  يرج   لرن الرتالعرج 

جرررررة  ل عررررري الررررر هوي وت تررررراج البيروكسررررري ات وتحسررررري حالرررررة المرررررري   تي
الررر   قررر  يسرررب   ]30[مضرررا ات األكسررر ة بعررر  تميررر  العررررج الكيميررراو  

لررورم وموت رررا وت ف ررا  اعررر ا ها كمصرر ر أل ررروا  اليضرراا عمررت فريرررا ا
 .ةالعالوكسجيي ال 

ت ف را  مع رو   وجرو ( 4 راسة الحالية ف  شركي  كما تظ رت  تاوع ال
 P≤0.05 السرميمات والمصرابات( ف  تركيت المالو ال ي اي  لرر ل ال سراا 

كيمياويرررررررا قبررررررري سررررررري اليرررررررأ  جراحيرررررررا و والمعالجرررررررات  بسررررررررثاي ال ررررررر  
 66507±36004  ،)66507±66460)   ،66730±46689 ،)
 66468±46005 )mmol/L  عمرررت التررروال  ميار ررررة بمصررري  م ال سرررراا

كيمياويرررا بعررر  السررري اليرررأ  و  جراحيررراوالمعالجرررات  السرررميمات والمصرررابات
 06580±56008،)  66606±66804  ،)66495±56066،) 
 66863±46964 )mmol/L . عمت التوال 

 

 
 راحيًا قبل وبعد مرحمة سن اليأسفي النساء السميمات و المصابات و المعالجات كيميائيًا وج MDA(   تركيز 4شكل )
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قبري سرري الرريأ  للرت  MDAوق  يعتل سب  ه ا ال ف ا  فر  تركيرت 
تي هررررررررموي األسرتروجررررررريي يمتمررررررن فصرررررراو  مضررررررا  ل كسرررررر ة  تيجررررررة 

  hydroxyphenol structureلتركيبتر  ال ي روكسروفي ولي ية العضروية
. وتصررر  هررر ا ]34[و التررر  تمرررار  ترررأ ير وقررراو  عمرررت الجسرررم  [33]

ال راسررة تي األج ررا  التأكسرر   تعمررت لرر ل ال سرراا بعرر  السرري اليررأ  ممررا 
يشررير الررت تي حالررة مضررا ات األكرررس ة قرر  تكرروي  ات صررمة مرر   يرر  

تي ترترر ا  ترركرريت  عر ة  راسرات. حيث تك ت ]35[هرموي الستروجيي 
MDA  يرررررتي  لرررر ل ال سررررراا برررررع  ت يرررررثا  الثررررررمث ل يصرررراي مسرررررتويات

. وترؤك  ال راسات تي حررالة األكسر ة المت اولرة ]36[ستروجيي هرموي األ
لرررررر ل ال سرررررراا يررررررتم تشرررررركيم ا بشرررررركي و يررررررق ومترررررررابث بمسررررررتول هرمرررررروي 
األسرررتروجيي و تي تست ررررتا  األستررررروجيي ي عرررر  ال سررراا لفثرررر تيرررا ة 

تكررررر ت  راسرررررة تفررررررل الررررت تي األرت ررررا  ليرررر   .]37[ج ررررا  التأكسرررر   اإ
 سررررراا المصرررررابات بسررررررثاي ال ررررر   بعررررر  لررررر ل ال MDAالممحررررروظ فررررر  

ت يثرررا  الثمرررث هرررو عمرررت الرجرررل يكررروي كررررتعوي  عررري غيرررا   شررراث 

 تمسرتويا تيرا ةلرت ل  سر ة فر  هرمروي األسرتروجيي ممرا يرؤ مضا  األك
لمييررام بوظرراو  الحمايررة و الرر فا   فرر  الفريررا و لررن مضررا ات األكسرر ة

. حيرث يعمري هرمروي األسرتروجيي كةشرارة ليجابيرة فر  ]38[عي الجسرم 
المضرررا  ل كسررر ة والررر   بررر ورا  mRNAالرررتحكم الج ي ررر  لتعبيرررر ت رررتيم 

. وتكرررر ت  راسررررات تفررررررل عمررررت تي ترت ررررا  ]39[يرررر ظم تررررواتي األكسرررر ة 
ع ررر  المرضرررت المصرررابات بسررررثاي ال ررر   هرررو عرمرررة  MDAتركيرررت 

تيرا ة بيروكسر ة الر هوي ج را  التأكسر   و واضحة عمرت تيرا ة مسرتول اإ
]40[. 
 في مصل الدم  Glutathione GSHتقدير تركيز الكموتاثايون – 5

ت ف رررا  مع رررو   وجرررو ( 5 راسرررة الحاليرررة فررر  شررركي  تظ ررررت  تررراوع ال
(P≤0.05)  فررر  تركيرررت الكموتا رررايوي فررر  مصررري  م الرررر ساا المصرررابات

ع رررررررر  ميررررررررار ت م مرررررررر   mmol/l (06636±06865بسرررررررررثاي ال رررررررر    
 . mmol/l( 46680±06868مجموعة السيثرة  

 

 
 في مجاميع الدراسة الحالية GSHتركيز(  0شكل )

 

ال سراا  لر ل  (GSH)وق  يعتل سب  ال ف ا  ف  تركيت الكموتا رايوي
حرر وث  يرر  فرر  المرروا  الضرررورية الوليررة ل المصررابات بسرررثاي ال رر  

ومرري هرر ا المرروا   (OxidaitveStrees)لب اورر  ت  رراا الج ررا  التأكسرر   
NADPH  ال اتجة عي مسار سكر فماس  ال وس ات والت  ت ع  المرا ة

المح رتة ل  رتيم والر   يعمري عمرت تعرا ة الشركي ال عراي لمكموتا رايوي مري 
 ا ف ررا كيررت الكموتا ررايوي تيضررا  تر  ا ف ررا شرركم  غيررر ال عرراي ويرافررق 

. وقرر  لحررظ الباحررث ]46[فرر  مسررتول مضررا ات الكسرر ة بصررورا عامرر  
Charushila    تي تل ف ا  ف  تركيرت الكموتا رايوي 0065وجماعت )

السررريثرة  لررر ل ال سررراا المصرررابات بسررررثاي ال ررر   ميار رررة  مررر  مجموعرررة
. [42]  عرررايلروكسرررجيي ال األيضررر  ل تررراجاسرررتجابة تيرررا ة ل ررراجم عررري 

وكررر لن تظ ررررت  تاوج رررا ت ف رررا  ممحررروظ فررر  تركيرررت الكموتا رررايوي فررر  
المجررررامي  المعالجررررة جراحيررررا  وكيمياويرررررا  ميار ررررة  مرررر  مجموعررررة السررررريثرة 

تي الررت  ]43[كمررا تكرر  الباحررث حمرر  وجماعترر   ال ف ررا ويعررتل هرر ا 
لمعرج الكيمياو  ت ر كبير ف  ف ر  تركيرت الكموتا رايوي فر  مصري  م 

اا المصرررابات سرررررثاي ال ررر   ميار ررررة مررر  ال سرررراا المصرررابات قبرررري ال سررر

تميررررررري ي العررررررررج الكيميررررررراو  ويعرررررررتل تي حالرررررررة ال يصررررررراي فررررررر  تركيرررررررت 
الكموتا ايوي بع  تمي  العرج هو تي العررج يف ر  مري قر رة مضرا ات 

آيو ررررررررات بيروكسرررررررري   األكسرررررررر ة وفاصررررررررة الكموتا ررررررررايوي لمررررررررتفم  مرررررررري
. فالفريررا [43] ررا  التأكسرر   جالرر   يسررب  اإ (H2O2) ال يرر روجيي

والتر  تبير  الجسرم تحرت  (H2O2)السرثا ية ت رتع كميرات متتاير ة مري 
 .[44]ج ا  التأكس   ير اإتأ 
ت ف ررا  مع ررو   وجررو ( 6 راسررة الحاليررة فرر  شرركي   ترراوع ال وضررحتت
 P≤0.05 فرر  تركيررت الكموتا ررايوي لرر ل الررر ساا السميرررمات والمصررابات )

 (36735± 06806  كيمياويرررررأ بعررررر  سررررري اليرررررأ و  جراحيررررراوالمعالجرررررات 
 06879±66996  )06604±66863)   06409±66544) Mmol/L 

عمررررت الترررروال  ميار رررررة  مرررر  ال سرررراا السرررررميمات والمصررررابات والمعالجرررررات 
 06806  (46308±06788  كيمياويرررررررررا قبررررررررري سررررررررري اليرررررررررأ و  جراحيرررررررررا

±06060)  06304±06006)  06470±66703) Mmol/L  عمرررررررررررررررررررت
 التوال .
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 في النساء السميمات والمصابات والمعالجات كيميائيًا وجراحيًا قبل وبعد مرحمة سن اليأس GSHتركيز  (  6شكل )

 

ساا السرررررميمات ر ل ال ررررررعرررررتل سرررررب  ت ف رررررا  تركيرررررت الكموتا رررررايوي لررررروي  
ج رررررررا  تيرررررررا ة اإل ة  كيمياويررررررا   تيجرررررررو  جراحيررررررراوالمصررررررابات والمعالجرررررررات 

و لرررن ألي هرمررروي األسرررتروجيي  التأكسررر   كممرررا تيررر م المصرررا  برررالعمر
مي تكويي الجر ور الحررة و  م  تي م العمر كما يتي  ييي مستواا ف  ال م
ت ف رررررا  مسرررررتول مضرررررا ات  ؤ   للرررررتوبالترررررال  يررررر بيروكسررررر ة الررررر هوي

 Ramirez-Expositoاحررث الب وتت ررق هرر ا ال راسررة مرر  [45]الكسرر ة 
الررررر يي تشررررراروا للرررررت فيررررر اي  ور هرمررررروي األسرررررتروجيي  [37] وجماعتررررر 

ج رررا  التأكسررر   و تسرررت  ا  كمضرررا  ل كسررر ة و كررر لن تيرررا ة مسرررتول اإ

مسررتول الكموتا ررايوي كو رر  ي عرر  مضررا  ل كسرر ة ويعمرري عمررت تيميرري مرري 
 .مستول بيروكس ة ال هوي

بارتبرراث مستضرر  البروسررتات ال رروع  يسررت تع مرري  ترراوع ال راسررة الحاليررة 
مرررر  الصررررابة بسرررررثاي ال رررر   ال اي  ورا المحتمرررري كمؤشررررر لإصررررابة  
بحاجرررر  الررررت المتيرررر  مرررري البحرررراث  ات العرقررررة بررررالمتييرات البيولوجيررررة 

والورا يرررررة، يضرررررا  الرررررت  لرررررن تظ رررررر ال تررررراوع برررررأي لمعررررررج  والمرضرررررية
تأكسرررررررر   الجراحررررررر  والكيميررررررراو   ور فررررررر  تحسرررررررريي حالرررررررة الج رررررررا  ال
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Abstract 
The current study aimed to estimate the concentration of prostate specific antigen (PSA) and some oxidative 

stress variables in women with newly diagnosed breast cancer and those who were treated surgically and 

chemically in both pre and postmenopausal stages and to identify the role of surgical and chemical treatment in 

improving these variables. The study was conducted at the Oncology Center in the city of Kirkuk and included 

60 samples of women with breast cancer and reviews of this center, ranging in age from 20 to 80 years and was 

divided into three groups, each of which 20 women with breast cancer. The first group includes women with 

newly diagnosed breast cancer and the second includes breast cancer and surgical treatments. The third group 

includes chemotherapy treatments. The study also included 20 samples of healthy women and Aden as a control 

group. Each group was divided into two groups by age to determine the stages before and after menopause. The 

results showed a significant increase (P≤0.05) in PSA concentration in women with newly diagnosed breast 

cancer compared to control group in both pre and postmenopausal stages, In addition, its concentration in both 

treatment groups was decreased surgically and chemically compared to those with breast cancer and significantly 

lower concentration (P≤0.05) in postmenopausal women compared to menopause. The results showed a 

significant increase (P≤0.05) in the concentration of MDA in women who were infected and treated surgically 

and chemically compared to control group and a significant increase (P≤0.05) in postmenopausal women 

compared to menopause. The results also showed a significant decrease (P≤0.05) in the concentration of GSH in 

women who were infected and treated surgically and chemically compared to control group and also a 

significant decrease (P≤0.05) in women in the premenopausal stage compared to menopausal. The results of the 

present study suggest that the PSA level associated with breast cancer and treatment may be a marker for breast 

cancer detection and that surgical and chemical treatment plays an important role in improving the studied 

variables. 


