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الممخص

أُجريت هذه الدراسة في الفترة من (شهرر أللهول  - 9102شهرر كهاوون الاهاوي  )9191وقهد ُجمهخ لههل ههذه المهدة ( )01علوهة دم ،والتهي قسهمت إله
مجموعتلن وهي :مجموعهة السهيطرة  (Control) :شهملت ) )01علوهة للهذكور االصهحاء تراوحههت أعمهارهم مها هلن ( )55-01سهوة والمجموعهة الااويهة
.:ضههمت المرضه المصهها لن تصههلي الشهراللن وعههددهم ( )01مريضهها ذكههور الههذلن تراوحههت أعمههارهم مهها ههلن ( )55 – 01سههوة ،وال ارقههدلن فههي وحههدة
اإلوعههاش فههي مستشههف سههامراء العههام والههذ تههم تشليصههرم شاالصههاشة تصههلي الش هراللن مههن ق ه ا طشههاء الملتصههلن .تههم قيههاس السههلروشهزملن ،CP

وسوبر أوكسلد ديسماتلز  ،SODوالمالون اوائي االلدلرالد  ،MDAال لروكسي وتريت ،وتضموت الوتائج:

اولفههاض معوههو فههي فعاليههة مضههادات ا ةسههدة والتههي تتما ه شالسههلروشهزملن  ،وسههوبر اوكسههلد ديسههماتلز فههي مجموعههة الد ارسههة م اروههة شمجموعههة
السيطرة عود مستوى معوو ). (p<0.05

ارتفاع معوو في تركلز مؤشرات إإلجراد التاةسهد

السيطرة عود مستوى معوو

المتمالهة شالمهالون اوهائي االلدلرالهد  ،وال لروكسهي وتريهت فهي مجموعهة الد ارسهة م اروهة شمجموعهة

).(p<0.05

الكممات المفتاحية :مضادات ا ةسدة  ،0الجذور الحرة ،9السلروشهزملن  ،0السوبراوكسالد ديسماتلز،0

المقدمة

مضههادات ا ةسههدة هههي جزيئههات تحههافا عل ه اللهيهها مههن التل ه

حه ههال زيه ههادة الجه ههذور الح ه هرة ولروجره هها عه ههن السه ههيطرة سه ههلتةون إإلجره ههاد

الههذ

تس ه شه لر هها الج ههذور الح هرة .وذل ههك الم ههتهك الجههذور الحه هرة الةت ههرون ح ههر

التأةسههد ( )Oxidative Stressوه هي الحالههة الت هي لههزداد فلرهها إوتههاج

قه ه ههادر عل ه ه ه التعه ه ههادل عه ه ههن طري ه ه ه التفاع ه ه ه ليكه ه ههون متعه ه ههادال واةاه ه ههر

الجههذور الح هرة ،إذ يعههرف إإلجرههاد التأةسههد عل ه اوههه إلههتهل الت هوازن

اسهت ار ار فتألهذ الةترووها الهر مهن مضهادات ا ةسهدة هدال مهن الهذه مهن

له ه ه ههن أوه ه هواع ا وكسجله ه ههن الفعال ه ههة واآللله ه ههات الدفاعي ه ههة الت ه ههي ت ه ههوم ر ه هها

مضه ه ه ههادات ا ةس ههدة [ ]5وه ههي مركش ههات واهش ههة لالةت ههرون تتفاعه ه م ههخ

اغشههية اللهيهها واالوسههجة واحههداث تدملرلهوسههجة المكووههة مورهها [ ]0فرههي

الجه ههذور الح ه هرة وتة ههون مركش ههات غل ههر فعال ههة تتمل ههز شع ههدم ق ههدرترا عله ه

تعمه كوظههام دفههاعي ضههد إإلجرههاد التأةسههد الههذ تسه شه الجههذور الحهرة
او ذرات االوكسههجلن الفعالههة [ ]9غالشهها مهها لههتم السههيطرة عل ه الج هذور

مراجمههة ل هههيا الجسههم ،توجههد مضه ههادات ا ةسههدة دال ه جسههم الة ههائن

الح هرة وس ههاطة مض ههادات ا ةسههدة،فالجذور الحه هرة عش ههارة ع ههن ذرات او

الحههي امهها عله ه شههك

إوزيمههات أو عواص ههر أو مراف ههات إوزيمي ههة Co-

جزيئهات تمتلههك واحههدا او اةاههر مهن اإللةترووههات المفههردة وغلههر المزدوجههة

 ]0[ enzymesتةمن أهمية مضادات ا ةسدة فهي الوقايهة مهن أمهراض

او ر هها غ هههف مفت ههوح ف ههي م ههدارها الل ههارجي وه ههذه االلةتروو ههات ال ل ههر

ال ل ه ههي وتص ه ههلي الشه ه هراللن فر ه ههي تعمه ه ه كوظ ه ههام دف ه ههاعي ض ه ههد إإلجر ه ههاد

مزدوجة غالشا ما تةون وشهطة وذات فعاليهة عاليهة وتلعهي دو ار مرمها فهي

التأةسد الهذ تسه شه ذرات االوكسهجلن الفعالهة لشطاوهة االوعيهة الدمويهة

التفه ههاعهت الةيميائيه ههة س ه هواء تفه ههاعهت كيميائيه ههة ملت ريه ههه ام العمليه ههات

والشراللن].[7

الحهرة التي لرا ال ا ليهة عله التفاعه ششهدة ههو المهالون اوهائي االلدلرالهد

شهزمه هها اله ههدم وظيفته ههه يعم ه ه ك ه ههروتلن لو ه ه ذرات الوحه ههاس إل ه ه الة ه ههد،

Malondialdehyde - MDAوالهذ يعهد مؤشه ار لاجرهاد التأةسهد

ويحت ههو  8-0ذرات م ههن الوح ههاس ،وت ههدر كملت ههه ف ههي الف ههرد الش ههال م ههن

فضهه عهن إله جهذر ال لروكسهي والتري ه ههت [4] Peroxynitrateوفهي

االشه ههلاص االصه ههحاء ح ه هوالي 005مه ههايكروغرام  011م ه ه يسه ههتطيخ ان

يعههرف السههلروشهزملن شأوههه أحههد مضههادات ا ةسههدة الدالليههة ،ويوجههد فههي

الحلويههة التههي تههتم دال ه جسههم الةههائن الحههي [ ،[3ان اهه ههم او هواع الج ههذور
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يحمه ه حه هوالي  %25م ههن الوح ههاس الةل ههي الموج ههود شال ههدم ] ،[8ل ههتم ف ههي

علوات الهدم مهن الوريهد العضهد وشحجههم  (5) mlفهي سهاعات الصهشاح

فحه ههص السه ههلرولوشهزملن مه ههن له هههل التشه ههار تركله ههز السه ههلرولوشهزملن

عن 09ساعة مهخ ألهذ شعهض المعلومهات

 Ceruloplasminفههي مصه الههدم والههذ
االمه ه هراض ماه ه ه إرتف ه ههاع ضه ه ه

ا ول وشعد فترة صيام الت

لتأارعوههد اإلصههاشة ههشعض

التههي تلههص كه شههلص وشعههد قيههاس الضه  ،ووضههخ الههدم فههي أوا لههي

ال ه ههدم  Hypertensionوف ه ههرف ارتف ه ههاع

التشهار شهسههتيكية لاليههة مههن مههادة مهاوخ التلاههر  .EDTAاههم فصه فههي

اله ههدهون  ،Hyperlipdemiaوم ه ههرض الس ه ههكر  ،واض ه ههطراشات ال ل ه ههي

جره ههاز الطه ههرد المركه ههز

الملتلفة [.[2

للحصهول عله مصه الهدم ) ،(Blood Serumوتهم اجهراء الفحوصهات

شسه ههرعة

) )3000rpmلمه ههدة ) )01دقه ههائ

امهها او هزيم سههوبر أوكسههلد ديسههملوتلز  SODفيعههد مههن اوزيمههات ا ةسههدة

الةيموحلويههة للس ههلروشهزملن والسوبراوكسههالد ديس ههماتلز ،والمههالون او ههائي

عله إ ازلهة سهمية الجههذور الح هرة

الدلرالد  ،وال لروكسي وتريت ،وحللت الوتائج احصهائيا شاسهتلدام التشهار

وااللتزال  Oxidoreductaseيعم

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

وارجاعرا إل مسهتواها الط يعهي وذلهك تسهريخ معهدل ازالتهه شحهوالي اربهخ

النتائج والمناقشة

مهرات شمسههاعدة شعههض المعههادن ماه السههلللولوم والوحههاس والزوههك ،وتوههتج
جههذور السوبراوكسههالد فههي جميههخ الل هههيا المسههترلةة لهوكسههجلن لهههل

أظرههرت الوتههائج فههي الجههدول ( )0إله وجههود اولفاضها معوويها فههي فعاليههة

عملياترا االيضية ،وتتملز هذه الجهذور تأالرها الضار لللهههيا ،لهذا فهأن

الس ههلروشهزملن ف ههي المجموع ههة المرض ههية م ارو ههة م ههخ مجموع ههة الس ههيطرة

عن جذور السوبراوكسالد [.[01

له ههعد او ه هزيم الس ههلروشهزملن مه ههن مضه ههادات ا ةسه ههدة الواقي ههة الته ههي تموه ههخ

الوظيفة الرئيسة وزيم  SODهي حمايهة اللهههيا مهن االضهرار الواجمهة

عود مستوى معوو ) (P<0.05تتف وتائج ههذه الد ارسهة مهخ [ .[ 02اذ

يعد المالون اوائي االلدلرالد شاوه أحد الوواتج الورائيهة ةسهدة االحمهاض
الدهوي ه ههة غل ه ههر المش ه ههشعة ف ه ههي عملي ه ههة لروكس ه ههدة ال ه ههدهون

تةوين جههذور ح هرة جدلهدة وذلهك مهن لههل ارتشهاف ) (Cpشالمعهادن ماه
(الحدلهد  Fe+2والوحههاس  (Cu+2يموعرهها مهن التفاعه مهخ لروكسههلد

Lipid

 ، [00[ peroxidationويعمه عله تحطههم الحهوامض الدهويههة غلههر

الرلهدروجلن H2O2لتةهوين الجههذور الح هرة ،وتفاعه

المشههشعة المتعههددة فههي ا غشههية الللويههة لههؤد إل ه تةههوين غشههاء للههو

المعه ه ههادن يع ه ه ههرف تفاعه ه ه ه فوت ه ه ههون وهه ه ههو التفاعه ه ه ه ال ه ه ههذ لو ه ه ههتج ج ه ه ههذر

فاقهد للواصهة التوافذيهة و يف هد ال شهاء الوفاذيهة االلتياريهة ] [12ويمتهاز

الرلدروكسل  • OHمهن لروكسهلد الرلهدروجلن  H2O2وفهوق االوكسهلد

المههالون اوههائي االلدهالههد شالسههمية العاليههة ول هذلك يع هد مؤش ه ار لزيههاده اوتههاج

[91[•O2

الجهذور الحهرة وحدوث إإلجراد التاةسد من لههل قدرتهه عله التفاعه

وقههد اشههارت العدلههد مههن الد ارسههات إله ان اولفههاض االوهزيم ل ارفه العدلههد

مههخ جزيئههات الههرى ما ه ال روتلوههات والة روهلههدرات وجزيئههات الحههامض

الوههوو

 H2O2مههخ تلههك

مهن االمهراض ال ل يهة المزموهة  CDHالمصهاحشة للسهموة Obesity

الرال ههوز مو ههوص االوكسههجلن  ، [00[ DNAويعههد المههالون

وارتفهاع ضه

الهدم  Hypertentionوداء السههكر  Diabetesوفهرف

اوههائي الدلرالههد  MDAمؤشه ار حلويهها ل يههاس مسههتوى لروكسههلد الده ههون

الهدهون ، [21] Dyslipidemiaفيعمه السههلروشهزملن عله الحمايهة

[ .[14

حلث لتحد السهلروشهزملن مخ الوحاس فيصشح العوصهر م لهد غلهر قهادر

في جسهم الةهائن الحهي وحصهول تصهلي الشهراللن Arteriosclerosis

من لروكسلدة الهدهون ويموهخ اإلصهاشة شهأمراض ال لهي الوعائيهة CHD

ال لروكسي وتريهت مهن المركشهات الولتروجلويهة الفعالهة لتةهون عوهد وجهود

عل المشاركة في عملية ا ةسدة ،وششك لاص مهخ ال هروتلن الهدهوي

تراةلههز عاليههة مههن جههذر السههوبر اوكسههلد السههالي )¯  (O˙2و جههذر

المولفض الةاافة  LDL-Cوالهذ

أوكسههلد الولتريههك  NOويكههون التفاع ه س هريخ جههدا ويعههد مههن الج ههذور

لوهت الد ارسهة دور الهون الوحهاس فهي

اةسدته مما يس ي تراةمه دال اللهلها الشطاوية للشراللن[ ،[22لهذا لههعد

الذائشههة فههي الده ههون [ [15يما ه وج هود جههذر ال لروكسههي وتريههت مؤش ه ار

السه ههلروشهزملن م ههن مضه ههادات ا ةس ههدة الت ههي ت له ه م ههن الجه ههذور الح ه هرة

مرض السكر ،االمراض االلترا ية الوه يسه ي مهوت اللهههيا و تحطهم

تةههوين

لوجههود الحههد االم هراض ما ه السههكتة الدماغيههة ،واحتشههاء عضههله ال لههي،
االوسه ههجة ،ويرفه ههخ ض ه ه

وتموههخ عمليههة ا ةسههدة فضههه عههن دوره شاالتحههاد مههخ المعههادن ا لههرى
فيموعرهها مههن التفاع ه مههخ لروكسههلد الرلههدروجلن وشالتههالي توق ه

اله ههدم [ ،[ 00ويعم ه ه ال لروكسه ههي وتريه ههت

جهذور حهرة جدلدة [.[23

) (ONOO.عل ه أةسههدة حههامض ا سههكوربيك Ascorbic acid

كم هها اظر ههرت الوت ههائج ف ههي الج ههدول ( )0اولف ههاض فعالي ههة اوه هزيم الس ههوبر

وحهامض ال وليهك  ، Uric acidوههذا هدوره ي له عهددا مهن مضههادات

أوكسلد ديسماتلز في المجاميخ المرضهية المدروسهة م اروهة مهخ مجموعهة

المواد وطرق العمل

سههجلت اولفههاض عوههد مجموعههة المرض ه المصهها لن تص ههلي الشه هراللن

ا ةسدة في الجسم [.[ 05

السيطرة عوهد مسهتوى معوهو ) )P<0.05تتفه الوتهائج مهخ [ ،[90حلهث
وذلههك شس ه ي أهملتههه فههي حماي ههة اللهل هها واالوسههجة مههن التههأالر الض ههار

تض ه ههمن الشح ه ههث د ارس ه ههة ( )01علو ه ههة ُقس ه ههمت مجم ه ههوعتلن ،المجموع ه ههة

له ههون السه ههوبر أوكسه ههلد وذله ههك إزالته ههه ق ه ه ان لتفاع ه ه مه ههخ لروكسه ههلد

االول ه ه شه ههملت ( )01شلصه هها ذكه ههور مه ههن االصه ههحاء وغله ههر مصه هها لن

الرل ههدروجلن  H2O2ليك ههون ج ههذر الرلدروكس ههل الش ههدلد التفاعه ه واله ههذ

شه ههالمرض ،تراوحه ههت أعمه ههارهم مه هها ه ههلن (  )55-01سه ههوة  ،والمجموعه ههة

لتةون من تفاع فوتون [.[ 95

الااويه ه ههة ( )01علوه ه ههة لاشه ه ههلاص المصه ه هها لن تصه ه ههلي الش ه ه هراللن مه ه ههن
الذكوروكاوت أعمارهم تتراوح مها هلن ( ) 55 - 01سهوة .وسهح ت مهورم
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جدول ( ) 1فعالية مضادات األكسدة في مجموعة الدراسة مقارنة بمجموعة السيطرة
المجاميع

المتغيرات

Ceruloplasmin gm/l
SOD U/ml

السيطرة
Control
Mean ± S.D
0.27 ± 0.027 a
4.05 ± 0.38 a

المرضى المصابين بتصـمب الشـرايين
artheriosclerosis
Mean ± S.D
0.0094 b 0.148 ±
1.093 ± 0.2021 b

*االحرف الملتلفة( )a,bفي لصفوف االف ية تعوي وجود فروق معووية عود مستوى معوو )) P<0.05
أظررت الوتائج في الجدول ( )9وجود ارتفهاع معوهو فهي تركلهز المهالون

عههرف ال لروكسههي وتريههت شاوههه مؤكسههد قههو  ،ولههه ال ا ليههة عل ه تههدملر

اوههائي الدلرالههد فههي المجموعههة المرضههية م اروههة شمجموعههة السههيطرة عوههد

الجزيئات الحية كاالحماض الوووية وال روتلوات شما في ذلهك االوزيمهات

مسههتوى معوههو (، )P<0.05ويمتههاز مهريض التصههلي الش هراللن شارتفههاع

المرمههة مس ه شا ههذلك العدلههد مههن االم هراض كالحههاالت االلترا يههة وام هراض

مسههتوى لروكس ههلدة ال ههدهون ووواتجر هها مههن ( )MDAمم هها يحف ههز عملي ههة

ال ل ههي واالوعي ههة الدموي ههة وم ههرض الس ههكر [ ،[3ان ارتف ههاع تركل ههز ج ههذر

ا ةسه ه ههدة الموقعيه ه ههة لله ه ههدهون ولاصه ه ههة  LDL-Cواله ه ههدهون الفوسه ه ههفاتية
وشالت ههالي ت ههؤد إله ه تة ههوين مو ههاط تله ه

ال لروكسه ههي وتريه ههت (· )ONOOفه ههي مص ه ه اله ههدم فه ههي وته ههائج الد ارسه ههة

طهئي ههة ف ههي ا وعي ههة الدموي ههة

الحاليههة يعههود إله أن زيههادة فههي جزيئههات  ROSالتههي يمكههن ان تتفاع ه

وزيههادة فههي وفاذيههة ا وعيههة وقلههة مرووترهها والتههي تههؤد إل ه التص ههلي اذ

مخ أوكسلد الوتريك ) )NOالمستمد مهن اللهلهها الشطاويهة وشالتهالي تهؤد

لوشأ تصهلي الشهراللن مهن الترهاي شطاوهة الش هراللن .إذ أن الجههذور الح هرة

إله زيهادة إوتهاج الجهذر الحهر اوكسهلد الوتريهك (· (ONOOالههذ يسه ي

ه ههي المس ههؤولة ع ههن عملي ههة التصه ههلي شسه ه ي إإلجر ههاد التأةس ههد

ضههر ار لللهل هها ولل ه فههي وظائفرهها وتص ههلي الشه هراللن وزيههادة االم هراض

اله ههذ

يس ي زيادة جهذور االوكسجلن الح هرة  ROSمته جهذر السهوبر اوكسهالد

ال ل يهة [ [ 32,31مههن المعهروف أن زيههادة اوتهاج اوكسههلد الوتريهك وزيههادة

وبلروكسهلد الرلهدروجلن والتههي تةهشح االوزيمهات المضههادة لاةسهدة مسه شة

وه هواتج تفاعله ههه مه ههخ ج ههذر االوكسه ههجلن له ههؤد ال تة ههوين جه ههذر لروكسه ههي

العدلههد مههن االعههتهالت ا تههداء مههن اعههتهل شطاوههة الش هراللن إله صههفيحة

وتريهت ،ويسهاهم فهي إإلجرهاد التأةسهد اوهزيم  Nitric oxideكمها أن

التص ههلي الدهويههة ( ،)Plaqueوالت هي تههؤد شالتههالي إل ه احتشههاء عضههلة

و صههان تراةلههز مض ههادات ا ةسههدة اإلوزيميههة فههي مص ه الههدم ولاصههة

ال لي أو موت الفجههاءة [ [26و تعد جزيئة ا لدلرالد ذات سهمية عاليهة

إوزيمههات  SODفههي حالههة التعههرض لاجرههاد التأةسههد تههؤد إله زيههادة

 ،وتما ه ه مؤشه ههر عل ه ه

لروكسه ههدة اله ههدهون

مع ه ههدالت تة ه ههوين ج ه ههذر (·[33[ )ONOO

Lipid Peroxidation

ويمكن معرفة كمية لروكسدة الدهن من لههل قيهاس كميهة  MDAفهي

 ،إذ أن جزيئ ه ههات

ROSيمكور هها أن تتفاعه ه م ههخ اوكس ههلد الوتري ههك ( ) NOالمتح ههرر م ههن
اللهل هها الشطاوي ههة ويتة ههون ال لروكس ههي وتري ههت وهههذا ق ههد ل ههؤد إله ه لله ه

مص ه ه ه اله ه ههدم وال ه ه ههذ لتفاع ه ه ه مه ه ههخ االدلووسه ه ههلن مو ه ه ههوص ا وكسه ه ههجلن
 ،Deoxyadenosineوالة ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هواولن مو ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههوص ا وكسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههجلن

وظيفه ههي لللهل ه هها الشطاويه ههة أو الضه ههرر ال ه ههذ يحفه ههز ك ه ه مه ههن تصه ه ههلي

 Deoxyguanosinف ه ههي اله ه ه ه  [95[ DNAان زي ه ههادة تة ه ههوين الجه ه ههذور

الشه هراللن وعجههز ال لههي] [34الس ه ي االلههر رتفههاع تركلههز ال لروكسههي

الحه هرة التههي ترههاجم الههدهون ومركشاترهها فههي الجسههم والسههيما فههي ا غشههية

وتريههت يعههود إل ه إإلجرههاد التأةسههد الوههاجم عههن تولههد جههذر الولتههروجلن

الللوي ههة وه ههي الج ههزء االةا ههر تعرض هها لتف ههاعهت الجه ههذور الح ه هرة شسه ه ي

الح ههر اله ههذ لش ه ه وش ههطا ويشح ههث ع ههن الةت ههرون مف ههرد لة ههي له هرتش مع ه ُهه
ويسهت ر فلهؤد إله إرتشهاف جهذر ا وكسهجلن المفهرد مهخ أُوكسهلد الوتريههك

مزدوج ههة إذ تع ههد الر ههدف الرئيس ههي للجه ههذور الح ه هرة [ ،[98ويو ههتج MDA

ته فه ههي
مكووه هها جه ههذر ال لروكسه ههي وتريه ههت فه ههي شهزمه هها اله ههدم ويه ههزداد وس ه ه ُ
العض هههت الريكليه ههة المعرض ههة لاجره ههاد التأةس ههد [ [35اتف ه ههت وته ههائج

امتهةره هها احماض ه ها دهويه ههة غله ههر مشه ههشعة والته ههي تتمله ههز وجه ههود أواصه ههر
مههن اةسه ههدة ه ههذه الحه هوامض الدهوي ههة مههن ل هههل تف ههاعهت ه ههذه الجه ههذور
الحه ه هرة و الته ههي تعم ه ه عل ه ه أةسه ههدترا وتلفره هها وتسه ههم هه ههذه العمليه ههة ي

الدراسة مخ [[36

ا ةس ههدة الفوقي ههة لل ههدهون والت ههي ت ههؤد إله ه تة ههوين سلس ههلة م ههن الوه هواتج

جدول ) )2تركيز عوامل اإلجهاد التاكسدي في مجموعة الدراسة مقارنة

اللط هرة أهمرهها  MDAوتتف ه هههذه الوتههائج مههخ [ [92وال ههذ اشههار إل ه

بمجموعة السيطرة

ارتفاع  MDAللمرض المصا لن شاالمراض ال ل ية.

المجاميع
المتغيرات

واظره ههرت الوته ههائج فه ههي الجه ههدول ( )9وجه ههود ارتفاع ه ها معووي ه ها فه ههي تركله ههز
ال لروكس هي وتريههت فههي المجموعههة المرضههية م اروههة شمجموعههة السههيطرة

MDA µmol / l
Peroxynitit mol/l

عود مستوى معوو ( ،)P<0.05وان س ي الزيادة فهي يعهود إله الزيهادة

السيطرة
Mean ± S.D
3.03 ± 0.43 b
16.24 ± 1.55 b

المرضى المصابين
بتصـمب الشـرايين
Mean ± S.D
7.00 ± 0.33 a
39.60 ± 3.3 a

*االح ههرف الملتلف ههة(  ) a,bف ههي الص ههفوف االف ي ههة تعو ههي وج ههود ف ههروق

فههي اوتههاج جههذر السههوبر أوكسههلد السههالي  ،O•2اذ ان جههذر ال لروكس ههي

معووية عود مستوى معوو ))P<0.05

وتريهت لتةهون وتلجههة تفاعه • NOوجههذر السهوبر أوكسههلد السهالي ،حلههث
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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).
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