
 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

111 

 

 

 
 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 بعض مضادات األكسدة وبيروكسدة الدهن خالل مراحل الحمل لدى النساءتراكيز مقارنة 
2صاحب جمعة عبدالرحمن،  1صبا ضامن شاكر الدوري

 
 ، الدور ، العراقالجامعة التقنية الشمالية ،  المعهد التقني الدور 1
 ، كركوك ، العراق جامعة كركوك، كمية التربية لمعموم الصرفة قسم عموم الحياة ،  2

 

 البحث معلومات
 الكممات المفتاحية: 

 صبا ضامن شاكر الدوري االسم:
  البريد االليكتروني:

drsahib60@gmail.com 

 :رقم الهاتف
 

 الملخص
بعددم مدددادات اةكسدددة وبيروكسدددة الدددهن لددد  النسددا   دد ل مراحددل  لمقارنددة تراكيدد هدددفت الدراسددة 

( سنة من الوافدات الى المرك  الصحي النمدوججي فدي 37-17تراوحت اعمارهن من )و  الم تمفة الحمل
( امرأة حامل   ل مراحل الحمل الدال ث وو عدت الدى 75قدا  الدور/ص ح الدين. تدمنت الدراسة )

أنددد يم و   Catalaseالكتدددالي  أنددد يم امدددرأك لكدددل مرحمددد (. وشددممت تقددددير تراكيددد  25مجددداميب )بواقدددب ال الددة 
 Glutathionوالكموتاالددايون بيروكسدديدي  Superoxidismutase (SOD)دسددميوتي  السددوبر أوكسدديد

peroxidase(G-px)الكموتددااليون ، Glutathion (GSH) نوالسدديرولوب  مي( CP)     

Ceruloplasmin بيروكسدددددددة المتمالمددددددة بالمددددددالون النددددددا ي الديهايددددددد  عددددددن تقدددددددير تراكيدددددد فدددددددآ 

Malondialdehyde (MDA) ارتفدا  معنددو . وكاندت النتددا    وجددجر بيروكسدي نتريددت (P≤0.01) 
بالمقارندة مدب المدرحمتين اةولدى والالالالدة وعددم وجدود  مدن الحمدل المرحمدة الالانيدة   ل في تركي  الكتالي 

فدددي تركيددد  السدددوبر أوكسددديد  (P≤0.01). ان فدددام معندددو والالالالدددةتين االولدددى فدددرق معندددو  بدددين المدددرحم
 ةندد يم.امددا بالنسددبة  المددرحمتين الالانيددة والالالالددة مددن الحمددل بالمقارنددة مددب المرحمددة االولددى  دد لدسددميوتي  

فددي تركي همددا فددي المرحمددة ( P≤0.01)والكموتددااليون فددن حخ ان فددام معنددو   الكموتاالددايون بيروكسدديدي 
اال يرة قياسا بالمرحمتين االولى والالانية. فيما بينت نتا   السرولوب  مين والمدالون الندا ي الديهايدد وجدجر 

فدددددي المرحمددددة اال يدددددرة مدددددن الحمددددل مقارندددددة بدددددالمرحمتين ( P≤0.01)بيروكسددددي نتريدددددت ارتفاعددددا معنويدددددا 
 السابقتين.

   ة  المقدم

يعددددرح الحمددددل بنندددد  مدددددة نمددددو الجنددددين دا ددددل رحددددم اةم وت تمددددح مدتدددد  
،وتقددددر مددددة الحمدددل فدددي المدددرأة أربعدددين  [1]بدددا ت ح أندددوا  الحيواندددات 

أو تسددعة أشددهر ويقسددم الحمددل عمددى الدد ث مراحددل وكددل مرحمددة  أسددبوعا  
 first trimesterتستغرق ما يقارب الال الة أشهر وهي المرحمدة اةولدى 

 thirdوالمرحمددددة الالالالددددة  second trimesterة والمرحمددددة الالانيدددد

trimester. 
تددت  م معهددا المددرأة الحامددل لوجددود كددا ن جديددد فددي  وخيفيددةالحمددل حالددة 

رحمهدا نتيجددة إ صدداب البويدددة ، ويعددد الحمددل حالددة إجهدداد كمددي تتغيددر 
  لدد  العديددد مددن العمميددات االيدددية فددي جسددم االم، ويصدداحب الحمددل 

الطاقدددة واحتيددداج مت ايدددد مدددن اةوكسدددجين ممدددا  مصدددادر طمبدددا  عاليدددا  مدددن
. Oxidative stress [2]ألتنكسددد  بنرتفددا  مسددتويات ادجهدداد يسددبب

 داد فيهددا تدالحالدة التددي Oxidative Stress يمالدل ادجهداد التنكسددد  

،والمؤكسددددددات فدددددي الجسدددددم بنسدددددبة تفدددددوق قددددددرك  الحدددددرة تركيددددد  الجدددددجور
يعدرح ادجهداد التنكسدد   مدادات اةكسدة الطبيعية لمدت م  منهدا، إج

 (ROS)   ددت ل التددوا ن بيدددددددددن أصددناح اةوكسددجين الفعالددةا إندد  عمددى
Reactive oxygen species  وآليددددات الددددفا  المددددادة ل كسددددة

Antioxidant  defence system [3] .  ويعمدل الددرر التنكسدد
Oxidative damage   النداجم عدن  يدادة مسدتو  المدواد المؤكسددة دورا 

طدددورت .[4]أساسددديا  فدددي نشدددو  معخدددم اةمدددرام الشدددا عة عندددد ادنسدددان
ال  يددددا العديددددد مددددن آليددددات الدددددفا  المدددددادة ل كسدددددة والتددددي يمكددددن أن 

 Free radicalsالنو  اةول كاسحات الججور الحرة،تصنح إلى نوعين

scavenges ل كسددددة مالدددل  المدددادة دن يمدددات وتتدددمن هدددجك ا ليددات
Superoxide dismutase (SOD والكاتددالي )Catalaseالنددو   امددا

 Chainالكاسدددرة لسمسدددة التفددداع ت  الالددداني فهدددي مددددادات اةكسددددة

mailto:drsahib60@gmail.com
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breaking antioxidants   وتشدمل الفيتامينداتA,B,C فدد  عدن ،
 إن ان فددددام مسددددتو  المددددواد المدددددادة الكموتاالددددايون ومركبددددات الفينددددول،

لمؤكسدددة يكتسددب أهميددة بالغددة ل كسدددة وارتفددا  أو  يددادة مسددتو  المددواد ا
السديما كتهديددد لمحمددل الطبيعددي ولددجا أصدبد مددن المفيددد جدددا معرفددة عدددد 

، وأن النسددا  [5]مددن المؤشددرات الكيموحيويددة لموقددوح عمددى تقدددم الحمددل
المقارنددة مددب النسددا   يددر ب الحوامددل هددن أكالددر عردددة  لمدددرر التاكسددد 

 فدام مسدتو  المدواد الحوامل وجلك من   ل  يادة المواد المؤكسدة وان
. لددج  هدددفت الدراسددة الحاليددة لمقارنددة مسددتويات  [6] المدددادة ل كسدددة

بعددم مدددادات االكسدددة وبيروكسدددة الدددهن لددد  النسددا   دد ل مراحددل 
الحمددددل لموقددددوح عمددددى مسددددتوياتها ومددددد  تددددنالر المددددرأك الحامددددل بهددددا مددددب 
امكانيددددة اعطددددا  بعددددم مدددددادات االكسدددددة لمحوامددددل لتجنددددب التددددناليرات 

 ارة لمججور الحرك.الد

 المواد وطرائق العمل
   :عينات الدراسة -1

امدرأك مدن النسدا  الحوامدل الوافددات الدى مركد   75اجريدت الدراسدة عمدى 
رعايددة اةمومددة والحوامددل فددي المستوصددح النمددوججي فددي قدددا  الدددور 

عممددددد  ان  2116لغايدددددة كدددددانون اةول  2116لمفتدددددرة مدددددن تشدددددرين اةول 
ال يعدددانين مدددن أ  امدددرام م مندددة مالدددل السدددكر  جميددب النسدددا  الحوامدددل 

والددددغط و يرهدددا، وو عدددت النسدددا  الحوامدددل الدددى ال الدددة مجددداميب حسدددب 
 امرأك لكل مرحمة )اةولى والالانية والالالالة( . 25مراحل الحمل بواقب 

   :جمع عينات الدم -2 

باسدددت دام محقندددة  العددددد  تدددم الحصدددول عمدددى عيندددات الددددم مدددن الوريدددد
مل من كل امرأك اج ودعت فدي أنابيدب ب سدتيكية جات   5نبيجة وبواقب 

 طدددا  محكدددم و  دددالي مدددن مدددانب الت الدددر و تدددرك الددددم فدددي درجدددة حدددرارة 
الم تبدددر لمددددة نصدددح سددداعة الدددم فصدددل المصدددل بنسدددت دام جهدددا  الطدددرد 

دقيقددددة وبعدددددها تددددم  15دورة / دقيقددددة ولمدددددة  3111المركدددد   و بسددددرعة 
مصدددل بنسدددت دام الماصدددة الدقيقدددة ووددددب المصدددل فدددي أنبوبدددة سدددحب ال

( م ويددددة  لحددددين اجددددرا  اال تبددددارات -21أ تبددددار نبيددددجة وحفددددخ بدرجددددة )
 المطموبة والتي تدمنت.

 -قدير تراكي  مدادات االكسدة:ت -1
 : Enzymic antioxidanteمدادات االكسدة االن يمية   -أ

 [7]وتم حسب الطريقة المتبعة من قبل  تقدير تركي  ان يم الكتالي :  -
تددم بنسددت دام الطريقددة  :يدد  اندد يم السددوبر اوكسدديد دسددميوتي تقدددير ترك  -

 . [8]المتبعة من قبل
 .[9] باتبا  طريقة تم :تقدير تركي  ان يم الكموتاالايون بيروكسيدي   -

 Non-enzymicمدددددددددادات االكسدددددددددة  يددددددددر االن يميددددددددة:  ب_

antioxidante   

قددددددر تركيددددد  الكموتاالدددددايون فدددددي المصدددددل  تركيددددد  الكموتاالدددددايون:تقددددددير  -
 .[10]باست دام الطريقة المحورة المتبعة من الباحالين

وتددددددم باسددددددت دام الطريقددددددة المحددددددورة  تقدددددددير تركيدددددد  السدددددديرولوب  مين: -
 [11]لمباحالين 

:تدددم تقددددير تركيددد  المدددالون الندددا ي  تقددددير تركيددد  المدددالون الندددا ي الديهايدددد-
الديهايددددد فدددددي المصدددددل باسدددددت دام الطريقدددددة المحدددددورة المتبعدددددة  مدددددن قبدددددل 

 .[12]الباحالين 
 التحميل اإلحصائي 

وتددددددددم مقارنددددددددة  F-testحممددددددددت البيانددددددددات إحصددددددددا يا بنسددددددددت دام ا تبددددددددار
المتوسددددطات الحسددددابية لممعددددام ت بنسددددت دام ا تبددددار بتطبيددددق البرنددددام  

 Duncuns Multiple Rangeدد الحددددود ادحصدددا ي دانكدددن متعددد
 [13] ( .p≤ 0.01لمستو  احتمالية )
 النتائج والمناقشة

 األكسدة األنزيمية  مضادات -
فددددي تركيدددد  أندددد يم  (P≤0.01)أخهددددرت نتددددا   الدراسددددة ان فددددام معنددددو 

( فددي المددرحمتين االولددى والالالالددة بالمقارنددة 1الكتددالي  وكمددا فددي الجدددول )
فدددرق معندددو  بدددين المدددرحمتين  لدددم ن حدددخ أيدددةمدددب المرحمدددة الالانيدددة، بينمدددا 

 االولى والالالالة.

وقدددد يرجدددب سدددبب االن فدددام إلدددى تولدددد الجدددجور الحدددرة  وأسدددتن اح أنددد يم 
CAT  نتيجدة لتحويدل بيروكسديد الهيددروجين الدى ج ي دة مدا  وأوكسدجين

 [14]  ج  ددي، ويعمددل عمددى منددب اةالددار السددامة لبيروكسدديد الهيدددروجين
 CATالقابميدة عمدى تالبديط فعاليدة أند يم  ˉONOOو  ˉ˙O2كما أن لل,

الموجدددودة فدددي الموقدددب  Haeme groupعندددد إصدددابة مجموعدددة الهددديم 
 .[16] [15]النشط 
حخ وجددود لددو ( SODي دد  تركيدد  السددوبر أوكسدديد دسددميوتي ) أمددا فيمددا

فددي المددرحمتين الالانيددة والالالالددة مددن الحمددل ( P≤0.01)ان فددام معنددو  
بالمقارنددددة مددددب المرحمدددد  االولددددى، اج ان جلددددك يعددددود الددددى  يددددادة اسددددته ك 
االن يم كمداد ل كسدة لتقميدل مدن جدجر السدوبر اوكسدايد السدالب ، وقدد 

الدى قمدة انتداج  SODمعنو  في فعاليدة اةند يم يع   سبب االن فام ال
االن يم او يكون  ير فعال ةن فدام بعدم العناصدر المعدنيدة المرافقدة 

 .[17]ل ن يم مالل ال ارصين  
فددي تركيدد   (P≤0.01) ( وجددود ان فددام معنددو 1ن حددخ مددن الجدددول )

عنددددد النسددددا  الحوامددددل لممرحمددددة الالالالددددة  G-pxالكموتاالددددايون بيروكسدددديدي 
قارنددة مددب المددرحمتين اةولددى والالانيددة، وعدددم وجددود فددرق معنددو  بددين بالم

المرحمددددة االولددددى والمرحمدددد  والالانيددددة، وقددددد يرجددددب سددددبب ان فددددام تركيدددد  
 ROSالدددى انددد  حسددداج لتددددراكم ج ي دددات اةوكسدددجين الفعالددددة  GPXال

وقدددددد يتسدددددبب اةددددددطرابات فدددددي  RNOوج ي دددددات النتدددددروجين الفعالدددددة 
 [18] السمسمة التنكسدية في اصابة السيمينيوم في الموقدب النشدط ل ند يم
 GPXمسبب  عج ك عن ادا  وخا ف  وبالتالي ان فدام فعاليتد  ،وةند يم 

  H2O2 [19] .الهيدروجين مهم  في تنخيم مستو  بيروكسدة دورآ
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األنزيمية في مصل الدم خالل مراحل الحمل تراكيز بعض مضادات االكسدة  (1جدول )
 لدى النساء

 مجاميب

 

 المتغيرات

 مراحل الحوامل

 المرحمة الالالالة الالانية المرحمة اةولى المرحمة

 تركي  الكتالي 

 )وحدة دولية/لتر(

21.15 

± 
2.43 

b 

24.14 

± 
1.71 

a 

22.59 

± 
1.96 

b 

 تركي  السوبر أوكسيد 
 )وحدة دولية/لتر( دسميوتي 

36.38 
± 

6.35 

a 

14.20 
± 

2.37 

b 

8.74 
± 

1.46 

c 

 تركي الكموتاالايون 
 )وحدة دولية/لتر( بيروكسيدي 

27.84 

± 

2.68 

a 

27.60 

± 

2.94 

a 

22.32 

± 

1.84 

b 

اةحددددرح الم تمفددددة تعندددددي وجددددود فدددددروق معنويددددة عندددددد مسددددتو  معنويدددددة 
(P≤0.01. ) 
 

 
( يوضح تراكيز مضادات األكسدة األنزيمية )أنزيم الكتاليز ، أنزيم السوبر 1شكل )

في مصل الدم خالل مراحل الحمل أوكسيد دسميوتيز، أنزيم الكموتاثايون بيروكسيديز( 
 لدى النساء

 مدادات اةكسدة  ير اةن يمية  -
فددي تركيدد  الكموتددااليون  (P≤0.01)( وجددود فددرق معنددو 2يبددين الجدددول )
اج نجددد ان فددام معنددو  عنددد المرحمددة الالالالددة مددن  الحوامددللددد  النسددا  

،وعددم وجدود فدرق معندو   مب المدرحمتين االولدى والالانيدة بالمقارنةالحمل 
. يعدددد   سددددبب هددددجا االن فددددام ل يددددادة والالانيددددةبددددين المددددرحمتين اةولددددى 

 يددددادة الددددى   مسددددتويات الجددددجور الحددددرة وتراكمهددددا فددددي الجسددددم ممددددا يددددؤد
 يحددددثاالجهددداد التنكسدددد  كحالدددة فسدددمجية فدددي فتدددرة الحمدددل اة يدددرة اج 

 يعمدل عمدىارتفدا  الجدجور الحدرة وبالتدالي ارتفدا  المدالون الندا ي الديهايدد 
تحطددديم واسدددته ك مددددادات االكسددددة ومنهدددا الكموتاالدددايون لدددجا تدددن فم 

و [20]مدددددب نتدددددا   دراسدددددة كدددددل مدددددن  توافقدددددتمسدددددتوياتها وهدددددجك النتدددددا   
تركيد  الكموتاالدايون  د ل مراحدل الحمدل  فدي الجين وجدوا ان فام[21]

مقارندددة بالسددديطرة واشددداروا الدددى ان الكموتاالدددايون يعدددد مدددن اهدددم مددددادات 
 اةكسدة  ير اةن يمية الج  يعمل عمى ا الة الججور الحرة ونواتجها.

 تركيدددد  الكموتاالددددايون فددددي الحوامددددل  الن فددددامويمكدددن ان يعددددود السددددبب 
بشدددكل مباشدددر عدددن  اكتسددداح الجدددجور الحدددرة مشددداركت  فددديبب بسددد وجلدددك 

طريددق مجموعددة الالددايول الموجددود فيهددا، اج يعمددل عمددى حمايددة المكونددات 
 [23] [22] ل لكترون ال موية في الججور الحرة بوصف  مانح 

فدددي ان الكموتاالدددايون يدددن فم االندددا   [24] اشدددارت نتدددا   دراسدددةكدددجلك و 
الدفاعيدد  فددي الجسددم والمنددت  مددن الكبددد فتددرة الحمددل بنعتبددارك مددن اةليددات 

لدددجا فدددنن  يدددادة الجدددجور الحدددرة والتسدددمم الحممدددي وارتفدددا  مسدددتو  الددددهون 
وفدي دراسدة قدام  المفسفرة تدعح امكانية الكبد من انتاج  بصورة كافية.

اشار الى ان فام تركي  الكموتاالدايون بسدبب التغيدر فدي النمدو [25]بها 
ا  فتدددرة الحمدددل وحددداالت التغجيدددة.  وان وتغيدددرات الجسدددم الفسددديولوجية االنددد

ا مددددب النسددددا  الحوامددددل تصدددداب بارتفددددا  دددددغط الدددددم فددددي فتددددرة الحمددددل 
و اصدة فدي المرحمدة اال يدرة مند  نتيجدة عددم التدوا ن بدين الجدجور الحدرة 
واالنخمددددة الدفاعيددددة  يددددر االن يميددددة لمجسددددم والمتمالمددددة بالكموتاالددددايون لددددجا 

لمحتويددة عمددى حددامم الفوليددك يتطمددب اعطددا  المددرأة الحامددل االقددرا  ا
ادددددددافة الددددددى اال جيددددددة الغنيددددددة بمدددددددادات االكسدددددددة مالددددددل الفيتامينددددددات 

امدا فيمدا ي د  تركيد  السديرولوب  مين فيتبدين مددن . [26]والف فونيددات
فددددي المرحمدددددة اال يدددددرك  (P≤0.01)( وجدددددود ارتفددددا  معندددددو  2الجدددددول )

ركيدددددد  مقارنددددددة مددددددب المددددددرحمتين االولددددددى والالانيددددددة ،ون حددددددخ ايددددددد  ان ت
السيرولوب  مين يرتفب   ل مراحدل الحمدل بشدكل تددريجي مدن المرحمد  

وقددد يعد   السددبب الددى دورك بعمميددة تحويددل  االولدى الددى المرحمددة اال يددرك.
الدى ايدون  Transferrin( المدرتبط بالترانسدفيرينFe+2) ايون الحديددو 

قبدددددل ان يشدددددارك فدددددي  Ferritinبدددددالفرتين  ( المدددددرتبطFe+3) الحديدددددديك
يدددددددددة اةكسددددددددددة فدددددددددي الجسدددددددددم  ولهدددددددددجا ي حدددددددددخ  يدددددددددادة مسدددددددددتويات عمم

السددديرولوب  مين فدددي مصدددل الددددم الدددج  يشدددير الدددى  يدددادة فعاليدددة عمميدددة 
اةكسدددددة  دددد ل مدددددة الحمددددل، فدددددآ عددددن كددددون السدددديرولوب  مين مددددن 

بالنحدداج وجعمدد  بشددكل  يددر حددر  االرتبدداطالبروتينددات التددي تعمددل عمددى 
اةكسددددة وبهدددجك الصدددفة يجعمددد  وعنددددها ال يمكدددن ان يشدددارك فدددي عمميدددة 

مددن المدددادات اةكسدددة التددي تمنددب حصددول اةكسدددة والتقميددل مددن  أيدددا
 دا دددددل الجسدددددم فيددددد داد السددددديرولوب  مين المتكوندددددةالجدددددجور الحدددددرة 

Ceruloplasmin   لمشدداركت  فدددي عمميدددة اقتندددا  النحددداج الحدددر الدددج
عدددن فعاليتددد   فدددد عمميدددة اةكسددددة تقميدددل تدددنالير يمكدددن ان يشدددارك فدددي 

 .Ferroxidase [27]كنن يم 
تراكيز بعض مضادات االكسدة غير األنزيمية في مصل الدم خالل مراحل  (2جدول )

 الحمل لدى النساء

 مجاميب

 

 المتغيرات

 الحوامل

 المرحمة الالالالة الالانية المرحمة اةولى المرحمة

 تركي  الكموتاالايون
 )مايكرومول/لتر(

15.16 

± 

0.29 

a 

15.03 

± 
0.17 

a 

12.89 

± 
0.21 

b 

 السيرولوب  مين

 )مايكرومول/لتر(

11.25 

± 

1.62 
c 

30.29 

± 

2.54 
b 

40.35 

± 
4.43 

a 

اةحددددرح الم تمفددددة تعنددددي وجددددود فددددروق معنويددددة عنددددد مسددددتو  معنويددددة  
(P≤0.01) 
 

 
( يوضح تراكيز مضادات األكسدة غير األنزيمية )الكموتاثايون ، 2شكل )

 في مصل الدم خالل مراحل الحمل لدى النساءالسيرولوبالزمين( 
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مستوى بيروكسددة الددهن وجدار البيروكسدي نتريدت فدي مصدل الددم  -
 :لدى النساء الحوامل

فدددي تركيددد  المدددالون  (P≤0.01)معندددو   ارتفدددا (الدددى 3يشدددير الجددددول )
مددن الحمددل بالمقارنددة مددب المددرحمتين  اة يددرةالنددا ي الديهايددد فددي المرحمددة 

، بينمددددا ال يوجددددد فددددرق معنددددو  بددددين المددددرحمتين اةولددددى والالانيددددةاالولددددى 
 .  والالانية

كددددان  MDAن حدددخ مدددن نتدددا   الدراسدددة الحاليدددة ان ارتفدددا  تركيددد  ال 
 دد ل مراحددل الحمددل الددال ث  حيددث يرتفددب مددب تقدددم الحمددل مددن  تدددريجيا

وجددا ت هدددجك النتدددا   متوافقدددة مدددب  اة يدددرةالمرحمددة اةولدددى الدددى المرحمدددة 
المددددالون النددددا ي الديهايددددد يرتفددددب  تركيدددد الددددجين بينددددوا فيهددددا ان  [2]نتددددا   

تددددريجي   ددد ل مراحدددل الحمدددل الال الدددة بسدددبب  يدددادة اةجهددداد التنكسدددد  
بيروكسدة الددهن. وكدجلك جدا ت نتا جندا متوافقد  مدب نتدا   و يادة عممية 

الدددى ان تركيددد  المدددالون الندددا ي الديهايدددد يكدددون فدددي  أشدددارواالدددجين  [28]
( فمددا فددوق مددن الحمددل وجلددك ةن 31اعمددى مسددتويات  فددي اةسددبو  ال )

   اةجهاد التنكسد  يكون في اعمى مستويات .
يدد داد معدددل االيددم االساسددي بصددورك ممحوخدد  االنددا  الحمددل مؤديدد  الددى 
 يدادة انتداج الجدجور الحدرة ومنهدا اصدناح اةوكسدجين الفعالدة ممدا يددؤد  
الدددددى  يددددددادة الشددددددد التنكسددددددد  نتيجدددددة ل يددددددادة فعاليددددددة بيروكسدددددددة الدددددددهن 

ومدن الدم  يدادة تركيد  المدالون  المشدبعةل حمدام الدهنيدة المتعدددة  يدر 
يهايدددد الندددات  مدددن عمميدددة بيروكسددددة الددددهن فدددي مواقدددب م تمفدددة الندددا ي الد
 .[22]لم  يا 

 

تراكيز بيروكسدة الدهن وجار البيروكسي نتريت في مصل الدم خالل مراحل  (3جدول )
 الحمل لدى النساء

 مجاميب

 

 المتغيرات

 الحوامل

 المرحمة الالالالة الالانية المرحمة اةولى المرحمة

 الديهايدتركي  المالون النا ي 
 )مايكرومول/لتر( 

2.16 

± 

0.19 
b 

2.30 

± 

0.57 
b 

3.44 

± 

0.32 
a 

 تركي  ججر بيروكسي نتريت
 )مايكرومول/لتر(

3.42 

± 

0.52 
c 

6.90 

± 

0.87 
b 

8.00 

± 

0.80 
a 

اةحددددرح الم تمفددددة تعنددددي وجددددود فددددروق معنويددددة عنددددد مسددددتو  معنويددددة  
(P≤0.01). 

    

 
في ( يوضح تركيز المالون ثنائي الديهايد وجار بيروكسي نتريت 3شكل )

 مصل الدم خالل مراحل الحمل لدى النساء
 

فدددي تركيددد  جدددجر ( P≤0.01)( وجدددود ارتفدددا  معندددو  3يشدددير الجددددول )
الالالالدة مقارند  مدب المدرحمتين اةولدى والالانيدة  بيركسي نتريت فدي المرحمدة

  من المرحم  االولى الى اال يرة.حيث ن حخ ان االرتفا  تدريجي 
الددى ان  ا اجا اشددارو [30]و[29]تتوافددق نتددا   دراسددتنا مددب دراسددة الباحددث

% مدددددن أسدددددباب 81تركيددددد  جدددددجر بيروكسدددددي نتريدددددت ويشدددددكل   ارتفدددددا 
االجهددددددام ويعددددددد مددددددن المكونددددددات السددددددامة فددددددي الجسددددددم ويددددددرتبط مددددددب 

جسدم االدطرابات الغدية وعدم كفايدة انتداج هرمدون البروجسدترون مدن ال
مالددددل االجسددددام المدددددادة  الدددددهون  ل مهدددداتاالصددددفر والعوامددددل الجاتيددددة 

المناعي في الددورة الدمويدة  وتمدد بطانة الرحم وتغيير النشاطالفوسفاتية 
 وتراكم الصفيحات الدموية في عنق الرحم 

الددى ال يددادة الحاصددمة فددي توليددد الجددجور  االرتفددا ويمكددن ان يعددود سددبب 
الحددددرة و اصدددد  جددددجر السددددوبر اوكسدددديد السددددالب اج يتفاعددددل مددددب اوكسدددديد 

او قدددد يعددود السدددبب الدددى  .[31]النتريددك ليندددت  جددجر البيروكسدددي نتريددت 
ان فددام تركيددد  مددددادات االكسددددة االن يميددد  فدددي ب  مدددا الددددم و اصدددة 

اج يدددن فم تركيددد  هدددجك دسدددميوتي   ان يمدددات الكتدددالي  والسدددوبر اوكسدددايد
اةن يمددات فددي حالددة اةجهدداد التنكسددد  ممددا يددؤد  الددى  يددادة معدددالت 

وقدددد يعدددود ارتفدددا  تركيددد  جدددجر . [32]تكدددوين جدددجر البيروكسدددي نتريدددت 
نتريدددددت الدددددى اةجهددددداد التنكسددددد  النددددداجم عدددددن تولدددددد جدددددجر  البيروكسددددي 

اةوكسدددجين الحدددر الدددج  يبقدددى نشدددط  ويبحدددث عدددن الكتدددرون مفدددرد لكدددي 
معددد  ويسدددتقر فيدددؤد  الدددى ارتبددداط جدددجر اةوكسدددجين المفدددرد مدددب  يدددرتبط

اوكسدديد النتريددك مكوندد  جددجر البيروكسددي نتريددت فددي ب  مددا الدددم ويدد داد 
 .[33]نسبت  في العد ت الهيكمية المعردة لمتمح التنكسد 
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Abstract  

The current study aimed to compare the concentration of some  antioxidants and lipid peroxidation in pregnant 

women during the three trimester which ranged in age from (17-37) years attended of to the typical health center 

in Al-dour / Salah  Eldin. The study included (75) pregnant women during the three trimester .The samples were 

distributed to three groups (each group with 25). and included estimation the concentration of Catalase, 

Superoxidismutase (SOD), Glutathion peroxidase (GPX), Glutathion (GSH), Ceruloplasmin (CP), and 

Malondialdehyde (MDA). A Significant increase in the concentration of Catalase in second trimester compared 

to the first and third trimesters, and there was no significant difference between the first and third trimesters ,a 

significant decrease in the concentration of superoxide dismutase in the second and third trimesters of pregnancy 

compared to the first. For the clutathione peroxidiase, clutathione, we note a significant decrease in their 

concentration in the latter trimesters compared to the first and second trimesters. The results of ceruloplasmin, 

Malondialdehyde and pyruxynitrite showed a significant increase in the final trimester of pregnancy compared to 

the previous two trimesters. 

 


