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 الممخص
، والتهي قسهمت إله  ( علوهة دم01)  وقهد ُجمهخ لههل ههذه المهدة( 9191كهاوون الاهاوي شهرر  - 9102شهرر أللهول ) ُأجريت هذه الدراسة في الفترة من 

سهوة والمجموعهة الااويهة  (55-01) تراوحههت أعمهارهم مها  هلناالصهحاء  ذكورعلوهة لله (01( شهملت  : (Control) مجموعهة السهيطرة مجموعتلن وهي:
، والراقههدلن فههي وحههدة سههوة( 55 – 01) تراوحههت أعمههارهم مهها  ههلنالههذلن  كههورذ مريضهها   (01):.ضههمت المرضهه  المصهها لن  تصههلي الشههراللن وعههددهم 

،  CPالسههلروشهزملن تههم قيههاساإلوعههاش فههي مستشههف  سههامراء العههام والههذ  تههم تشليصههرم شاالصههاشة  تصههلي الشههراللن مههن ق هه  ا طشههاء الملتصههلن. 
 :وتريت، وتضموت الوتائج ، ال لروكسي MDAالمالون اوائي االلدلرالد، و  SODيسماتلزأوكسلد دوسوبر 

مجموعهههة شسهههماتلز فهههي  مجموعهههة الدراسهههة م اروهههة يمضهههادات  ا ةسهههدة والتهههي تتماههه  شالسههلروشهزملن ، وسهههوبر اوكسهههلد د فعاليهههةاولفههاض معوهههو  فهههي 
 .(p<0.05)  السيطرة عود مستوى معوو  

ال لروكسهي وتريهت فهي مجموعهة الدراسهة م اروهة شمجموعهة و االلدلرالهد ، ارتفاع  معوو  في تركلز مؤشرات إإلجراد التاةسهد   المتمالهة شالمهالون اوهائي 
 .(p<0.05) السيطرة عود مستوى معوو  

 ، 0لسوبراوكسالد ديسماتلز، ا0السلروشهزملن ، 9ةجذور الحر ، ال0:  مضادات  ا ةسدة الكممات المفتاحية
 

  المقدمة
هههي جزيئههات تحههافا علهه  اللهيهها مههن التلهه  الههذ   ا ةسههدة مضههادات 

تسههه شه لرههها الجهههذور الحهههرة. وذلهههك المهههتهك الجهههذور الحهههرة الةتهههرون حهههر 
واةاهههههههر  قهههههههادر علههههههه  التعهههههههادل عهههههههن طريههههههه  التفاعههههههه  ليكهههههههون متعهههههههادال  

 هدال  مهن الهذه مهن فتألهذ الةترووها الهر مهن مضهادات  ا ةسهدة اسهت رارا   
[ فرههي 0] مورهها المكووههةاغشههية اللهيهها واالوسههجة واحههداث تدملرلهوسههجة 

تعمهه  كوظههام دفههاعي ضههد إإلجرههاد التأةسههد  الههذ  تسهه شه الجههذور الحههرة 
ذور علههه  الجههه ةلهههتم السهههيطر مههها [ غالشههها 9او ذرات االوكسهههجلن الفعالهههة  ]

عشهههارة عهههن ذرات او الجذور الحهههرة ،فا ةسهههدة الحهههرة  وسهههاطة مضهههادات 
المفههردة وغلههر المزدوجههة  تاإللةترووههاجزيئهات تمتلههك واحههدا او اةاههر مهن 

او  رهههها غهههههف مفتههههوح فههههي مههههدارها اللههههارجي وهههههذه االلةترووههههات ال لههههر 
مزدوجة غالشا ما تةون وشهطة وذات فعاليهة عاليهة وتلعهي دورا مرمها فهي 
التفههههاعهت الةيميائيههههة سههههواء تفههههاعهت كيميائيههههة ملت ريههههه ام العمليههههات 

ههههم اوههواع الجهههذور ، ان اه3]الحلويههة التههي تههتم دالهه  جسههم الةههائن الحههي ]
 الحهرة التي لرا ال ا ليهة عله  التفاعه  ششهدة ههو المهالون اوهائي االلدلرالهد

Malondialdehyde - MDA   والهذ  يعهد مؤشهرا  لاجرهاد التأةسهد
وفهي  Peroxynitrate [4] فضهه عهن إله  جهذر ال لروكسهي والتريهههههت

جرههههاد لروجرهههها عههههن السههههيطرة سههههلتةون إإلزيههههادة الجههههذور الحههههرة و حههههال 
ي لههزداد فلرهها إوتههاج الحالههة التهه يوههه (Oxidative Stress) التأةسههد 

إذ يعهههرف إإلجرهههاد التأةسهههد  علههه  اوهههه إلهههتهل التهههوازن  ،الجهههذور الحهههرة
التهههههي ت هههههوم  رههههها  للههههههات الدفاعيهههههةاآل لههههههههن أوهههههواع ا وكسجلههههههن الفعالهههههة و 

[ وههههي مركشهههات واهشهههة لالةتهههرون تتفاعههه  مهههخ 5] ا ةسهههدة مضههههههههادات 
الجههههذور الحهههههرة وتةههههون مركشهههات غلههههر فعالههههة تتملهههز شعههههدم قههههدرترا علهههه  
مراجمهههة لهههههيا الجسهههم، توجهههد مضههههادات  ا ةسهههدة دالههه  جسهههم الةهههائن 

-Coالحهههي امههها علههه  شهههك   إوزيمهههات أو عواصهههر أو مراف هههات إوزيميهههة 

enzymes [0] أمهراض  مهن وقايهةال فهي مضادات  ا ةسدة ةتةمن أهمي
ال لهههههي وتصهههههلي الشهههههراللن فرهههههي تعمههههه  كوظهههههام دفهههههاعي ضهههههد إإلجرهههههاد 

لشطاوهة االوعيهة الدمويهة  التأةسد  الهذ  تسه شه ذرات االوكسهجلن الفعالهة
   .[7]والشراللن
يوجههد فههي ، و السههلروشهزملن شأو ههه أحههد مضههادات ا ةسههدة الدالليههةيعههرف 

 ذرات الوحههههاس إلهههه  الة ههههد،و هههه  ظيفتههههه يعمهههه  ك ههههروتلن لشهزمهههها الههههدم و 
ذرات مهههن الوحهههاس، وت هههدر كملتهههه فهههي الفهههرد الشهههال  مهههن  8-0ويحتهههو  

مهههه  يسههههتطيخ ان  011مههههايكروغرام 005االشههههلاص االصههههحاء حههههوالي 
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لهههتم فهههي  ،[8] % مهههن الوحهههاس الةلهههي الموجهههود شالهههدم25يحمههه  حهههوالي 
التشهههههار تركلهههههز السهههههلرولوشهزملن مهههههن لههههههل فحهههههص السهههههلرولوشهزملن 

Ceruloplasmin     لتأارعوههد اإلصههاشة  ههشعض  فههي مصهه  الههدم والههذ
وفهههههرف ارتفهههههاع  Hypertensionاالمهههههراض ماههههه  إرتفهههههاع ضههههه   الهههههدم 

، ومهههههرض السهههههكر  ، واضهههههطراشات ال لهههههي Hyperlipdemiaالهههههدهون 
 .]2] الملتلفة
ا ةسههدة  فيعههد مههن اوزيمههات SODاوههزيم سههوبر أوكسههلد ديسههملوتلز امهها 

عم   عله  إزالهة سهمية الجههذور الحههرة ي   Oxidoreductase وااللتزال
رجاعرا إل  مسهتواها الط يعهي وذلهك  تسهريخ معهدل ازالتهه شحهوالي اربهخ  وا 

وتوههتج  ،مههرات شمسههاعدة شعههض المعههادن ماهه  السههلللولوم والوحههاس والزوههك
لهوكسهههجلن لههههل جههذور السوبراوكسهههالد فهههي جميهههخ اللهههههيا المسهههترلةة 

، وتتملز هذه الجهذور  تأالرها الضار لللهههيا، لهذا فهأن ةعملياترا االيضي
هي حمايهة اللهههيا مهن االضهرار الواجمهة  SODالوظيفة الرئيسة  وزيم 

 .]01]  عن جذور السوبراوكسالد 
يعد المالون اوائي االلدلرالد شاوه أحد الوواتج الورائيهة  ةسهدة االحمهاض 

 Lipidن و  لروكسههههههدة الههههههده فههههههي عمليههههههة  الدهويههههههة غلههههههر المشههههههشعة

peroxidation  [00[  تحطههم الحههوامض الدهويههة غلههر يعمهه  علهه  ، و
المشههشعة المتعههددة فههي ا غشههية الللويههة لههؤد  إلهه  تةههوين غشههاء للههو  

ويمتهاز  [12]  الوفاذيهة االلتياريهة ال شهاء يف هد ووافذيهة فاقهد للواصهة الت
د مؤشههرا لزيههاده اوتههاج يعههذلك لههشالسههمية العاليههة و لههد مههالون اوههائي االلدهاال

قدرتهه عله  التفاعه  من لههل الجهذور الحهرة وحدوث إإلجراد التاةسد  
مههخ جزيئههات الههرى ماهه  ال روتلوههات والة روهلههدرات وجزيئههات الحههامض 

يعههد المههالون ، و  ]DNA  [00الوههوو   الرال ههوز  مو ههوص االوكسههجلن
الدههههون مؤشههرا حلويهها ل يههاس مسههتوى  لروكسههلد   MDAاوههائي الدلرالههد

  Arteriosclerosis في جسهم الةهائن الحهي وحصهول تصهلي الشهراللن
[ [14 . 

ال لروكسي وتريهت مهن المركشهات الولتروجلويهة الفعالهة لتةهون  عوهد وجهود 
و جههذر  (¯ O˙2) تراةلههز عاليههة مههن جههذر السههوبر اوكسههلد السههالي

ويكهههون التفاعههه  سهههريخ جهههدا  ويعهههد مهههن الجههههذور NO  أوكسهههلد الولتريهههك
 مؤشههرا ود جههذر ال لروكسههي وتريههتيماهه  وجهه 15]الذائشههة فههي الدههههون  ]

، واحتشههاء عضههله ال لههي تة الدماغيههة،لوجههود الحههد االمههراض ماهه  السههك
مرض السكر  ،االمراض االلترا ية  الوه يسه ي مهوت اللهههيا و تحطهم 

 يعمهههه  ال لروكسههههي وتريههههتو  ،] 00] ة ،ويرفههههخ ضهههه   الههههدم االوسههههج

(ONOO.) علهه  أةسههدة حههامض ا سههكوربيك Ascorbic acid 

وههذا  هدوره  ي له  عهددا  مهن مضههادات  ،  Uric acid وحهامض ال وليهك
 .] 05] ا ةسدة في الجسم
  عملالمواد وطرق ال

سهههههمت مجمهههههوعتلن ،المجموعهههههة علوهههههة قُ  (01)تضهههههمن الشحهههههث دراسهههههة  
شلصهههها  ذكههههور مههههن االصههههحاء وغلههههر مصهههها لن  (01)االولهههه  شههههملت  

سهههههوة ، والمجموعهههههة  (55-01 )شههههالمرض، تراوحهههههت أعمهههههارهم مهههها  هههههلن 
لن  تصههههههلي الشههههههراللن مههههههن علوههههههة لاشههههههلاص المصهههههها  (01)الااويههههههة  
مهورم وسهح ت  سهوة. ( 55 - 01)وكاوت أعمارهم تتراوح مها  هلن الذكور 

فهي سهاعات الصهشاح ) ml  5 (علوات الهدم مهن الوريهد العضهد  وشحجههم
ساعة  مهخ ألهذ شعهض المعلومهات 09ا ول  وشعد فترة صيام الت   عن 

التههي تلههص كهه  شههلص وشعههد قيههاس الضهه  ، ووضههخ  الههدم فههي أوا لههي 
. اههم فصهه  فههي EDTA التلاههر ار شهسههتيكية لاليههة مههن مههادة مهاوخالتشه

دقههههائ   (01(لمههههدة (  (3000rpmشسههههرعة   جرههههاز الطههههرد المركههههز  
وتهم اجهراء الفحوصهات  ،(Blood Serum) للحصهول عله  مصه  الهدم

والمهههالون اوهههائي  ،الةيموحلويهههة للسهههلروشهزملن والسوبراوكسهههالد ديسهههماتلز
وحللت الوتائج احصهائيا شاسهتلدام التشهار  ،وال لروكسي وتريت، الدلرالد 

  ( P<0.005)   [18] .    التشالن وعود مستوى احتمالية

 والمناقشةالنتائج 

 فعاليههةفههي  ا  معوويهه ا  إلهه  وجههود اولفاضهه (0)الجههدول  فههيظرههرت الوتههائج أ
مجموعهههة السهههيطرة  المرضهههية م اروهههة مهههخ موعهههةشهزملن فهههي المجالسهههلرو 

اذ  .] 02تف  وتائج ههذه الدراسهة مهخ ]ت (P<0.05)  و  عود مستوى معو
مههههن مضهههههادات ا ةسههههدة الواقيههههة التههههي تموههههخ  لهههههعد اوههههزيم السههههلروشهزملن

 شالمعهادن ماه  (Cp) تةوين جههذور حههرة جدلهدة وذلهك مهن لههل ارتشهاف

يموعرهها مهن التفاعه  مهخ  لروكسههلد  Cu+2) والوحههاس Fe+2 الحدلهد)
مههخ تلههك  H2O2 لتةهوين الجهههذور الحهههرة، وتفاعه  H2O2الرلهدروجلن

لوهههههههتج جهههههههذر وههههههههو التفاعههههههه  الهههههههذ  المعهههههههادن يعهههههههرف  تفاعههههههه  فوتهههههههون 
وفهوق االوكسهلد H2O2 مهن  لروكسهلد الرلهدروجلن  • OHالرلدروكسل  

O2•[91[  
اولفههاض االوههزيم لرافهه  العدلههد ان قههد اشههارت العدلههد مههن الدراسههات إلهه  و 

  Obesity المصهاحشة للسهموة  CDH  ة المزموهةمهن االمهراض ال ل يه

فهرف و  Diabetes وداء السههكر   Hypertention وارتفهاع ضه   الهدم
يعمه  السههلروشهزملن عله  الحمايهة ،ف Dyslipidemia  [21]  الهدهون 

  CHD من  لروكسلدة الهدهون ويموهخ اإلصهاشة شهأمراض ال لهي الوعائيهة
تحد السهلروشهزملن مخ الوحاس فيصشح العوصهر م لهد غلهر قهادر حلث ل

ص مهخ ال هروتلن الهدهوي وششك  لا عل  المشاركة في عملية  ا ةسدة،
والهذ   لوهت الدراسهة دور الهون الوحهاس فهي  LDL-C افةالمولفض الةا

لهذا لههعد ، 22]اةسدته مما يس ي تراةمه دال  اللهلها الشطاوية للشراللن]
السههههلروشهزملن مهههن مضههههادات ا ةسهههدة التهههي ت لههه  مهههن الجههههذور الحههههرة 

المعههادن ا لههرى مههخ وتموههخ عمليههة  ا ةسههدة فضههه عههن دوره شاالتحههاد 
التفاعهه  مههخ  لروكسههلد الرلههدروجلن وشالتههالي توقهه  تةههوين فيموعرهها مههن 

 .23]]  جهذور حهرة جدلدة
فعاليهههة اوههههزيم السههههوبر  اولفههههاض (0) فهههي الجههههدول اظرههههرت الوتههههائج كمههها

أوكسلد ديسماتلز في المجاميخ المرضهية المدروسهة م اروهة مهخ مجموعهة 
حلهث  ،]90تتفه  الوتهائج مهخ ] ((P<0.05السيطرة عوهد مسهتوى معوهو  

عوههد مجموعههة المرضهه  المصهها لن  تصهههلي الشهههراللن  اولفههاض سههجلت 
الضهههار  التهههأالروذلهههك شسههه ي أهملتهههه فهههي حمايهههة اللهلهههها واالوسهههجة مهههن 

ق هههه  ان لتفاعهههه  مههههخ  لروكسههههلد   إزالتهههههالسههههوبر أوكسههههلد وذلههههك   لههههون 
ليكهههون جهههذر الرلدروكسهههل  الشهههدلد التفاعههه  والههههذ   H2O2الرلهههدروجلن 

 .] 95فوتون  ]لتةون من تفاع  
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 ( فعالية مضادات األكسدة في مجموعة الدراسة مقارنة بمجموعة السيطرة1جدول  )
 المجاميع       

     المتغيرات 
 السيطرة

Control 

Mean ± S.D 

 المرضى المصابين بتصـمب الشـرايين
artheriosclerosis 

Mean ± S.D 
Ceruloplasmin    gm/l 0.27 ± 0.027 a 0.148 ± 0.0094 b 

SOD   U/ml 4.05 ±  0.38 a 1.093 ± 0.2021 b 

 ( (P<0.05تعوي وجود فروق معووية عود مستوى معوو   في لصفوف االف ية (a,b*االحرف الملتلفة)
 

وجود ارتفهاع معوهو  فهي تركلهز المهالون  (9) أظررت الوتائج في الجدول
المرضههية م اروههة شمجموعههة السههيطرة عوههد المجموعههة اوههائي الدلرالههد فههي 
يمتههاز مههريض التصهههلي الشهههراللن شارتفههاع و ، (P<0.05)مسههتوى معوههو  

ممههها يحفهههز عمليهههة  (MDA)مسهههتوى  لروكسهههلدة الهههدهون ووواتجرههها مهههن 
والههههههدهون الفوسههههههفاتية  LDL-Cا ةسههههههدة الموقعيههههههة للههههههدهون ولاصههههههة 

وشالتهههالي تهههؤد  إلههه  تةهههوين موهههاط  تلههه  طهئيهههة فهههي ا وعيهههة الدمويهههة 
 وزيههادة فهههي وفاذيهههة ا وعيهههة وقلهههة مرووترههها والتهههي تهههؤد  إلههه  التصههههلي اذ
لوشأ تصهلي الشهراللن مهن الترهاي شطاوهة الشههراللن. إذ أن الجههذور الحههرة 

الههههذ   لتأةسهههد  ههههي المسهههؤولة عهههن عمليهههة التصههههلي شسههه ي إإلجرهههاد ا
مته  جهذر السهوبر اوكسهالد  ROS يس ي زيادة جهذور االوكسجلن الحههرة

مسهه شة  لاةسهدةوبلروكسهلد الرلهدروجلن والتههي تةهشح االوزيمهات المضههادة 
العدلههد مههن االعههتهالت ا تههداء  مههن اعههتهل شطاوههة الشهههراللن إلهه  صههفيحة 

عضههلة  احتشههاءي إلهه  ي تههؤد  شالتههال، والتهه(Plaque)التصهههلي الدهويههة 
ذات سهمية عاليهة  تعد جزيئة ا لدلرالد و 26]] ال لي أو موت الفجههاءة 

 Peroxidation  Lipid، وتماهههه  مؤشههههر علهههه   لروكسههههدة الههههدهون 
فهي  MDAويمكن معرفة كمية  لروكسدة الدهن من لههل قيهاس كميهة 

مصهههههه  الههههههدم والهههههههذ  لتفاعهههههه  مههههههخ االدلووسههههههلن مو ههههههوص ا وكسههههههجلن 
Deoxyadenosine، ا وكسههههههههههههههههههههههههههجلن والةههههههههههههههههههههههههههواولن مو ههههههههههههههههههههههههههوص 
Deoxyguanosin  فهههههي الهههههههDNA [95[  زيهههههادة تةهههههوين الجههههههذور ان

الحهههرة التههي ترههاجم الههدهون ومركشاترهها فههي الجسههم والسههيما فههي ا غشهههية 
وههههي الجهههزء االةاهههر تعرضههها لتفهههاعهت الجههههذور الحههههرة  شسههه ي الللويهههة 

أواصههههر تتملههههز  وجههههود والتههههي دهويههههة غلههههر مشههههشعة  ا  امتهةرهههها احماضهههه
 MDAويوهههتج ، ]98] مزدوجهههة إذ تعهههد الرهههدف الرئيسهههي للجههههذور الحههههرة

مهههن اةسههههدة ههههذه الحهههوامض الدهويهههة مهههن لههههل تفهههاعهت ههههذه الجههههذور 
و التههههي تعمهههه  علهههه  أةسههههدترا وتلفرهههها وتسههههم  هههههذه العمليههههة ي الحهههههرة 

ا ةسهههدة الفوقيهههة للهههدهون والتهههي تهههؤد  إلههه  تةهههوين سلسهههلة مهههن الوهههواتج 
والهههذ  اشهههار إلههه   ]92وتتفهه  ههههذه الوتههائج مهههخ ] MDAاللطههرة أهمرههها 

 للمرض  المصا لن شاالمراض ال ل ية. MDAارتفاع 
فههههي تركلههههز  ا  معوويهههه ا  وجههههود ارتفاعهههه( 9فههههي الجههههدول ) واظرههههرت الوتههههائج

م اروههة شمجموعههة السههيطرة  المجموعههة المرضههية ي وتريههت فههي ال لروكسهه
ن  (،P<0.05)عود مستوى معوو   إله  الزيهادة  يعهودالزيادة فهي  س يوا 

Oفهههي اوتهههاج جهههذر السهههوبر أوكسهههلد السهههالي 
•
، اذ ان جهههذر ال لروكسهههي 2

NOوتريهت لتةهون وتلجههة تفاعه  
وجههذر السهوبر أوكسههلد السهالي، حلههث  •

عههرف ال لروكسهههي وتريهههت شاوهههه مؤكسهههد قههو  ، ولهههه ال ا ليهههة علههه  تهههدملر 
يمهات الجزيئات الحية كاالحماض الوووية وال روتلوات  شما في ذلهك االوز 

المرمههة مسهه شا   ههذلك العدلههد مههن االمههراض كالحههاالت االلترا يههة وامههراض 
جههههذر  تركلهههزارتفهههاع  ان ،3]ال لهههي واالوعيهههة الدمويهههة ومهههرض السهههكر ]

فهههههي وتههههائج الدراسهههههة فهههههي مصهههه  الههههدم  (·ONOO)ال لروكسههههي وتريههههت 
مكههن ان تتفاعهه  التههي يROS يعههود إلهه  أن زيههادة فههي جزيئههات  الحاليههة

تهؤد   وشالتهاليالمستمد مهن اللهلهها الشطاويهة (  (NOالوتريكمخ أوكسلد 
الههذ  يسه ي  ·ONOO)) إله  زيهادة إوتهاج الجهذر الحهر اوكسهلد الوتريهك

ضههررا لللهلههها وللهه  فههي وظائفرهها  وتصهههلي الشهههراللن وزيههادة االمههراض 
مههن المعهروف أن زيههادة اوتهاج اوكسههلد الوتريهك وزيههادة  ] 32,31] ال ل يهة 

تةههههوين جههههذر  لروكسههههي لههههؤد  ال وههههواتج تفاعلههههه مههههخ جههههذر االوكسههههجلن 
أن كمها  Nitric oxide يسهاهم فهي إإلجرهاد التأةسهد  اوهزيم و ، وتريهت

مضههههادات  ا ةسهههدة اإلوزيميههة فهههي مصههه  الهههدم ولاصهههة  تراةلهههزو صههان 
فههي حالههة التعههرض لاجرههاد التأةسههد  تههؤد  إلهه  زيههادة  SODإوزيمههات 

 إذ أن جزيئهههههات  ،33] ]  (·ONOO)معهههههدالت تةهههههوين جهههههذر 

ROS  يمكورههها أن  تتفاعههه  مهههخ اوكسهههلد الوتريهههك(NO )  المتحهههرر مهههن
وتريهههت وههههذا قهههد لهههؤد  إلههه  للههه   اللهلهههها الشطاويهههة ويتةهههون ال لروكسهههي

وظيفهههههي لللهلهههههها الشطاويهههههة أو الضهههههرر الههههههذ  يحفهههههز كههههه  مهههههن تصههههههلي 
السهه ي االلههر  رتفههاع تركلههز ال لروكسههي   [34]الشهههراللن وعجههز ال لههي

وتريههت يعههود إلهه  إإلجرههاد التأةسههد  الوههاجم عههن تولههد جههذر الولتههروجلن 
لهههرتش  معهههُه الحهههر الههههذ  لش ههه  وشهههطا  ويشحهههث عهههن الةتهههرون مفهههرد لةهههي 

ويسهت ر فلهؤد  إله  إرتشهاف جهذر ا وكسهجلن المفهرد مهخ ُأوكسهلد الوتريههك 
مكووههههها  جهههههذر ال لروكسهههههي وتريهههههت فهههههي شهزمههههها الهههههدم ويهههههزداد وسههههه تُه فهههههي 

اتف ههههت وتههههائج  35]العضهههههت الريكليههههة المعرضههههة لاجرههههاد التأةسههههد  ]
   36]الدراسة مخ  ]

 

مقارنة  الدراسة موعةالتاكسدي في مج اإلجهادتركيز عوامل  (2(جدول 
 بمجموعة السيطرة

 المجاميع
    المتغيرات

 السيطرة
Mean ± S.D 

 المرضى المصابين
 بتصـمب الشـرايين
Mean ± S.D 

MDA  µmol / l 3.03 ± 0.43 b 7.00 ± 0.33 a 

Peroxynitit    mol/l 16.24 ± 1.55 b 39.60 ± 3.3 a 

تعوهههي وجهههود فههههروق  االف يهههةفهههي الصههههفوف (  a,b*االحهههرف الملتلفهههة) 
 ((P<0.05معووية عود مستوى معوو  
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Abstract 
This study was conducted in the period from (September 2019 - January 2020) :A(60) Samples were collected 

during this period which were divided into two groups, namely: Control Group: 30 samples of healthy male , 

their ages ranged between  (40-55) years and the second group: The patients with atherosclerosis included (30) 

male patients, whose ages ranged between (40 - 75) years, and those in the recovery unit in Samarra General 

Hospital who were diagnosed with atherosclerosis by the specialistis the blood samples were tested with CP, 

SOD, and MDA, peroxy nitrite, and the results included: Significant decrease in the activity of antioxidants 

represented by ceruloplasmin and superoxide dismutes in the study group compared to the control group at a 

significant level (p <0.05). Significant increase in the concentration of oxidative stress indicators represented by  

Malone dialdehyde and peroxy nitrite in the study group compared to the control group at a significant level (p 

<0.05). 


