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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

لدى وهرموني البروجستيرون والبروالكتين  Lipoxygenas (LOX) تقدير فعالية انزيم الميبوكسجنيز
 العراقيات المصابات بسرطان الثدي النساء

 3صباح حسين خورشيد ، 2العقبي عمي دمحم عموم تغريد،  1عمر عمي كنوش

   ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  التربية لمعموم الصرفة كمية،  قسم الكيمياء 1

  ، بغداد ، العراق بغداد جامعة، ( الهيثم ابن) الصرفة لمعموم التربية كمية ، الكيمياء قسم 2

  ، كركوك ، العراق جامعة كركوك ،كمية التربية لمعموم الصرفة ، قسم عموم الحياة  3
 

 الممخص
 الميبوكسددجنيم انددميم فعاليددة تقدددير الدراسددة هدد   تناولددت. والعددالم  العددراق فدد  والمنتشددر النسدداء عنددد شدديوعا االورام اكثددر مددن الثددد  سددرنان مددر  يعددد
(LOX ) ( عيندة 77اجدر  البحدث عمد  ) . والبدروالكتين البروجسدترون  هرمدون  تركيدم تقدير وك لك الثد  بسرنان المصابات لمنساء الدم امصال ف

سدنة( و)اكثدر  45عراقيات المصابات بسرنان الثد ، وتم تقسيم العينات ال  مجموعتين اعتمادا عم  الفئدات العمريدة )اقدن مدن دم اخ ت من النساء ال
 ( عينة دم اخ ت من النساء السميمات كمجموعة سينرة. 57سنة( ومن ثم مقارنتها مع ) 45من 

لمنسداء المصدابات بسدرنان الثدد  مقارندة مدع النسداء السدميمات، فود  عدن وجدود  LOXاظهرت النتائج ارتفاعا معنويا ف  فعالية انميم الميبوكسدجنيم 
بتقدم العمر. كما لوحظ ارتفاع ف  تركيم هرمون  البروجسدترون والبدروالكتين لددل النسداء  ارتفاع معنو  ف  تركيم  حسب الفئات العمرية فيمداد مستوا 
. وكد لك بيندت النتدائج عددم وجدود فدرق معندو  فد  تركيدم هرمدون البروجسدتيرون فد  الفئدة  المصدابات بسدرنان الثدد  ومقارنتهدا مدع مجموعدة السدينرة

سددنة مقارنددة مددع النسدداء السددميمات ، بينمددا كددان هندداك ارتفدداع معنددو  فدد  تركيددم  45سددنة عمدد  عكددة الفئددة العمريددة االكثددر مددن  45العمريددة االقددن مددن 
 هرمون البروالكتين بميادة العمر. 

 سرنان الثد ، انميم الميبوكسجنيم، هرمون البروجستيرون، هرمون البروالكتين :  الكممات المفتاحية
 

 المقدمة 
السرنان عبارة عن مجموعة من االمرا  التد  تتميدم بتغيدر فد  خ يدا 
جسددددم الكددددائن الحدددد  وتنمددددو خددددارج نندددداق السددددينرة وان معظددددم الخ يددددا 

)الدددورم( وينشدددز فددد  جدددمء مدددن  بالسدددرنانية المجتمعدددة او المتكتمدددة تسدددم 
 Breast cancerالجسم، ومن اهم انواع السرنانات هو سدرنان الثدد  

 إلنتدداجيبدددف فدد  جددمء صددغير مددن انسددجة الثددد  الدد   يتكددون مددن الغدددد 
الحميب وتسم  فصيصات وتدرتب  هد   الفصيصدات بقندوات الد  الحممدة 
ويكون الباق  من الثد  انسجة وامة دهنية ولمفاويدة، يدتم الكشدن عدن 
سرنان الثد  بدالفح  االشدعاع  قبدن ظهدور اعدرا  المدر  او عدن 

ة المددراة لكتمددة فدد  جددمء مددن الثددد  وقددد تكددون هدد   حميدددة نريددم م حظدد
ا  انهددددا ليسددددت سددددرنانية وحيددددر مهددددددة لمحيدددداة، او يكددددون الددددورم شددددبي  
بالسدددرنان وبددد لك فهدددو يحتددداج الددد  تحميدددن مجهدددر  والتشدددخي  بصدددورة 

 اإلنداث لسدرنان الرائدد هدو الثدد  سدرنان. (1)نهائية لتحديد مدل انتشار 
، وقددد سددجن فدد  الواليددات المتحدددة (3)والعددراق ،(2)العددالم فنحدداء جميددع فدد 

االمريكية والمممكة المتحددة اند  مايقدارب مدن بدين كدن عشدر نسداء هنداك 
 .(4)امراة مصابة بسرنان الثد 

 كشددددن عدددن االمدددرا  حيدددث تعدددددفددد  ال بيولوجيدددةاهميدددة  لألنميمددداتان 
بروتيندددات مسدددنولة عدددن تحفيدددم التفددداع ت الكيميائيدددة والمحافظدددة عمددد  

داخدددن جددددار وتوجدددد هددد   االنميمدددات التدددوامن فددد  جسدددم الكدددائن الحددد ، 
غشدداء الخمددو  وتسددتنيع النفددا  عنددد الالخميددة او فدد  العودديات محانددة ب

موت الخمية او تورر حشائها الد  الددورة الدمويدة وبالتدال  سدوا يدمداد 
 .(5)ط ه   االنميمات ف  الدم او ينخف  نشا
 ;Linoleate: oxygen oxidoreductase)الميبوكسددددجنيم 

EC1.13.11.12)  ،وهو من عائمة االنميمات الت  تحتو  عم  الحديدد
مشددددبعة التدددد  تحتددددو  فدددد  اليحفددددم اكسدددددة االحمددددا  الدهنيددددة حيددددر  ا 

 – cis,cis – 1,4)بنتداداين  -4,1-سدية، تركيبهدا عمد  مركدب سدية

pentadiene)
(6) . 
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 ،( 7)فدددد  النباتددددات ، الفنريددددات ، الحيوانددددات يوجددددد انددددميم الميبوكسددددجنيم

. واول مدددن اكتشدددن هددد ا االندددميم عدددام  (8)وكددد لك فددد  كثيدددر مدددن البكتريدددا
حيث  كر بدان االندميم يعمدن  Bohnو  Hassمن قبن العالمين  1928

فد  فدول الصدويا  (Carotene oxide) عم  تحنم الصبغة الكاروتينيدة
بدان فدول الصدويا  Houو  Anderكدن مدن  1932ف  عدام  كما وجد. 

 بمشددددددبعة يدددددددع اليحتددددددو  انددددددميم يعمددددددن عمدددددد  اكسدددددددة الدددددددهون حيددددددر 
(Lipoxidase)   وقدددالحظ العددالم .Sumner and Sumner  سددنة

 هدو حيدر مندابم الندميم ( Lipoxydase)ان انميم الميبوكسيديم 1947
( حيددث تددم م حظددة النتددائج carotene oxidaseاوكسدديديم ) كدداروتين

مشدددبعة يعمدددن الفددد  الددددهون حيدددر   وبانددد بدددان اندددميم الميبوكسدددجنيم عندددد 
 يدددةاوكسددديديم فدددان عممكددداروتين عكدددة  )قصدددر االلدددوان( ي يدددتبالعمددد  
 معددددل فوددد  عدددنالددددهون  تدددزثيران ولخددد  تددد كر،  ال تكددداد  يالتبيددد
 .(9)ي  الكاروتين هو عم  االرجح بسبب االكسدةيتب

فدددد  خ يدددددا  ال يوجدددددنويمددددة ان اندددددميم الميبوكسددددجنيم  لمدددددةكددددان يعتقددددد 
( سدددنة Hamberg and Samuelsson) اال ان العدددالمينالثدددديات 
حدددددام  الددددددهن  االرجيددددددونيك مالثمثيدددددن الغددددد ائ  ل الحدددددظ بدددددان 1974

Arachidonic acid وتعددبوجود هد ا االندميم، يتم صفيحات الدموية مل 
 ث عددن انددميم الميبوكسددجنيم واكتشدداف  واهميتدد لمبحددنندد ق االنقنددة  هدد  

. ولقدددد وصددددن الول مددددرة هددد ا االنددددميم سددددنة (17)بالنسدددبة لخ يددددا الثددددديات
وجماعتددة سدددنة  Gada، واثبددت (11)فدد  الخ يددا الشددبكية ل رانددب 1975
. (12)عودددد ت الخنميددددركوجددددود االنددددميم فدددد  االنسددددجة الحيوانيددددة  1999

 LOX-5الميبوكسددجنيم فدد  االنسددان وهدد  : هندداك سددت وظددائن النددميم 
- 12مدن ندوع الصدفيحات الدمويدة، LOX (15-LOX-1) 12/15و 

LOX  12وR-LOX  15مدددددددددددددددددددن ندددددددددددددددددددوع البشدددددددددددددددددددرة و-LOX-2  و
epidermis-ALOX3  وكددن هدد   الجينددات مددن انددميم الميبوكسدددجنيم ،

الد    epidermis-ALOX3تعمن عم  تحفيم نشاط االنميم باسدتثناء 
تحفيدددددددددددم نشددددددددددداط اندددددددددددميم هايدروبيروكسدددددددددددديم  يعمدددددددددددن عمددددددددددد  تشدددددددددددفير

hydroperoxidase وبالتددال  فدددان انميمدددات الميبوكسددجنيم مدددع نشددداط .
ل حمدددا  الدهنيدددة فددد  االنسدددان هددد   oxygenaseاندددميم االوكسدددجنيم 

5-LOX  ،15-LOX-1 ،15-LOX-2   ،platelet-type 12-

LOX  12وR-LOX
(13). 

ان نددددواتج هدددد ا االنددددميم تمعددددب دور مهددددم فدددد  تنددددوير االلتهابددددات الحددددادة 
 الدراسدات السدابقة. تشدير  (14)تودمن انحد ل هد   االلتهابداتتولكنها قد 

ة قددان انددميم الميبوكسددجنيم يسدداهم فدد  التمثيددن الغدد ائ  ل حيدداء الدقي الدد 
المراجددددع  كماتصددددن. (15)الداخميددددة والخارجيددددة فدددد  جسددددم الكددددائن الحدددد 

، (17()16)(13)انددددددددميم الميبوكسددددددددجنيم وع قتددددددددة مددددددددع السددددددددرنانوالبحددددددددوث 
،ودور االحمددا   (21()27)، واالوعيددة الدمويددة الحيويددة (19()18)وااللتهابددات

فدد  معالجددة االمددرا   eicosanoidsمشددبعة الموكسدددة الالدهنيددة حيددر 
 .(22)والوقاية منها

 Lipoxygenase   (LOX)وجد ارتفاع ف  فعاليدة اندميم الميبوكسدجنيم
، فودد  عددن ارتفدداع  (23)فدد  امصددال النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد 
. وان عدم وجدود دراسدات (24)مستوا  ف  امصال مرو  االوعية الدموية

فددد  االنسدددان فدددان االخدددت ا فددد   (LOX)كافيدددة الندددميم الميبوكسدددجنيم 
اال دليددددن لتشددددخي  الحدددداالت  نشددددان  عددددن المسددددتويات النبيعيددددة مدددداهو

 المروية . 
هرمدددددون البروجسدددددترون مدددددن الهرموندددددات الودددددرورية لتنظددددديم الوظدددددائن 

مددددن الهرمونددددات السددددترويدية الجنسددددية  دالتناسددددمية عنددددد االنسددددان ، ويعدددد
وينتقدددن فددد  الددددم بمسددداعدة نواقدددن خاصدددة ويشدددتم مدددن الكولسدددترول عندددد 

 Corpus)م االصدفر . ينتج ه ا الهرمون من الجسد (26()25)الحاجة الي 

luteum)  خ ل عممية التبوي  وثم من المشيمة(Placenta)  والغددد
، ويسددددددددبب الهرمددددددددون المددددددددوتين   (Adrenal cortex)الكظريددددددددة 

(Leutenizing hormone)  افدددرام  مدددن الجسدددم االصدددفر اثنددداء دورة
الددرحم. وهددو المسددنول عددن التغيددرات التدد  تجددر  فدد  بنانددة الددرحم اثندداء 

رية ف  المرحمة االفرامية االبتدائية لمددورة ، والتغيدرات الدوريدة الدورة الشه
و االسددددددترادايول  (FSH)فدددددد  عنددددددم الددددددرحم، امددددددا هرمددددددون الجريبددددددات 

Estradiol  فهمددا ينظمددان بصددورة حيددر مباشددرة افددرام البروجسددترون مددن
عمددددد  خ يدددددا المبدددددي   (LH)خددددد ل ميدددددادة عددددددد مسدددددتقب ت هرمدددددون 
 .(27)والمسنولة عن افرام هرمون البروجسترون 

، االباوددة، والحمددن التكدداثرجسددترون دور مهددم فدد  عمميددة لهرمددون البرو 
وددددرور  فدددد  تنددددوير وتهيئددددة انسددددجة الددددرحم واالخصدددداب وعدددددم  دويعدددد

التبددددوي  اثندددداء فتددددرة الحمددددن وانقندددداع النمددددث وان الميددددادة مددددن تركيددددم 
ريبدات جعم  تثبي  افرام هرمدون  المحفدم لم هرمون البروجسترون يعمن

 .(29()28)والهرمون الموتين 
وهدددو عبدددارة عدددن متعددددد  Prolactin hormone هرمدددون البدددروالكتين

يفددرم مددن الغدددة النخاميددة  ويسددم  فدد  االصددن بددالهرمون المحفددم الببتيددد 
لمرواعة لقدرت  عم  تعميم الرواعة لددل الثددييات الصدغيرة اثنداء فتدرة 

، ويتكدددون مدددن سمسدددمة ببتيديدددة واحددددة مدددع ثددد ث جسدددور ثنائيدددة (37)الجدددوع
حدددددام  امينددددد  ويبمددددد  ومنددددد  الجميئددددد   199الكبريدددددت، يحتدددددو  عمددددد  

وحيويدددة حيدددث  فسدددمجي  تدددزثيرات، يمتمدددك البدددروالكتين (31)دالتدددون  23777
يعمددن عمدد  تهيئددة ونمددو وتنددور الغدددد المبنيددة، ولدد  دور مهددم فدد  افددرام 

فددددد  عمميدددددة افدددددرام الحميدددددب نتيجدددددة ميتددددد  ت اهالحميدددددب وادامتددددد ، لوحظددددد
استئصددال الغدددة النخاميددة لددبع  الحيوانددات ممددا ادل الدد  توقدددن ادرار 

ان ارتفاع هرمون البروالكتين يند  الد  ارتفداع خندر  . (32)الحميب فيها
   (33)االصابة بسرنان الثد 

 طرق العمل 
 سرنان الثدد  مدنبلنساء المصابات اجمعت عينات دم :  جمع العينات

بغددداد وبالتعدداون مددع  –مستشددف  االورام التعميمدد   –دائددرة مدينددة النددب 
المركددم الددونن  الريدداد  لبحددوث سددرنان الثددد ، ا  جمعددت خدد ل هدد   

( عينددددددة دم مددددددن النسدددددداء المريوددددددات 77عينددددددة دم، )  (127) الدراسددددددة
( النساء السميمات )مجموعدة السدينرة( عينة من 57، و )بسرنان الثد 

 ( سنة 75 – 25راوحت اعمارهن ) وقد ت
 unit) تعرا وحدة الفعالية االنميمية: تقدير فعالية انزيم الميبوكسجنيز

of enzyme)   بانهدددا كميدددة االندددميم التددد  تسدددبب تغيدددرا فددد  امتصدددا
( ندانومتر 234( لكن ثانيدة فد  الندول المدوج  )7,771) الووء بمقدار
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والمتبعدة  Liu) ،1998)(34)واسدتخدمت نريقدة وتحدت الظدروا القياسدية
 . (35)(2715من قبن ) ميدان 

تدم قيداة هرمدون  : قياس تركيزز هرمزوني البروجسزترون والبزروالكتين 
وحسدددددددب تعميمدددددددات  ELASIAالبروجسدددددددتيرون والبدددددددروالكتين بنريقدددددددة 

 .(GENWAY Biotech , USA) الشركة المنتجة
التبدداين ُحممددت النتددائج احصددائياا وفددم اختبددار تحميددن : التحميززل االحصززا ي

(ANOVA  بإسددتخدام البرنددامج االحصددائ )SPSS  ( 16) االصدددار 
 Duncunوقورنت المتوسنات الحسابية لممجموعات بإسدتخدام اختبدار 

Multiple Range  لبيدددان االخدددت ا بدددين مجمدددوعتين عندددد مسدددتول
 . (p ≤ 0.05احتمالية )

 النتا ج والمناقشة 
المصدددابات بسدددرنان حالدددة مرودددية لمنسددداء  (77شدددممت الدراسدددة عمددد  )

( سنة. كما شممت الدراسة عمد  75–25الثد ، وتراوحت اعمارهم بين )
( عينة من النساء النبيعيدات بوصدفهن مجموعدة مقارندددة، وتراوحدت 57)

 .  ( سنة75–25اعمددارهم بين )
( 1يبدين الجدددول ): قيزاس فعاليزة انزززيم الميبوكسزجنيز فززي امصزا  الززدم

فدددد  امصددددال الدددددم لمنسدددداء  (LOX)نيم معدددددل فعاليددددة انددددميم الميبوكسددددج
المصدددابات بسدددرنان الثدددد  والسدددميمات، وعندددد اجدددراء المقارندددة احصدددائيا 
تبين وجود فدروق معنويدة بدين فعاليدة االندميم عندد المروديات مقارندة مدع 

، حيدث تددمداد فعاليدة االنددميم  p ≤ 0.001االصدحاء بمسددتول احتماليدة 
 .( 1عند النساء المصابات بسرنان الثد   والمووحة ف  الشكن )

 

 LOXالخطأ القياسي لفعالية انزيم الميبوكسجنيز ± المتوسطات  :1الجدو  
 في امصا  الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي والسميمات

P value (Mean ± SE)  I U / L No. State 

≤ 0.001 107.600 ± 3.711 50 Control 

310.235 ± 5.806 70 Patients 
 

كمدددا تشدددير النتدددائج بصدددورة عامدددة الددد  ميدددادة فعاليدددة اندددميم الميبوكسدددجنيم 
LOX  ممصدددددددابات بسدددددددرنان الثددددددددد  كمدددددددا فدددددددد  لفددددددد  امصدددددددال الدددددددددم

  Mahmoodوالباحثدددة، (23)(1997وجماعتددد  )  Natarajanدراسدددة
( الحظت وجود ميادة ف  فعالية انميم الميبوكسجنيم ف  امصدال 2713)

، كمدا وجدد (24)وانسجة الدم لممرود  المصدابين بالقمدب واالوعيدة الدمويدة
Nie (  ارتفدداع فدد  فعاليددة االنددميم لممصددابين2776وجماعتدد )  بسددرنان

البروسدددتات وان هددد   الميدددادة ناتجدددة مدددن هودددم االحمدددا  الدهنيدددة حيدددر 
التدد  تعددمم ميددادة  Eicosanoidتحريددر مركبددات االيكوسددنويد المشددبعة و 

وجماعتددددد    Jinag، كددددد لك بيندددددت دراسدددددة (36)تكدددددون االورام السدددددرنانية
باتبددددداع نظدددددام حنددددد   LOX( ارتفددددداع فددددد  اندددددميم الميبوكسدددددجنيم 2716)

بالسدددكر يدددند  الددد  تندددور االورام فددد  حددددة الثدددد  مقارندددة بعددددم وجدددود 
 . (37)السكر

 

 
في امصا  الدم لمنساء المصابات  LOXالميبوكسجنيز انزيمفعالية ( 1شكل )

 بسرطان الثدي والسميمات
 

تددددم دراسددددة فعاليددددة انددددميم الميبوكسددددجنيم فدددد  امصددددال الدددددم لمنسدددداء  كمددددا
 ا الفئددددات العمريدددة المختمفددددة  عمددد المصدددابات بسددددرنان الثدددد  اعتمددددادا 

( المتوسددنات واالخندداء القياسددية لتددزثير العمددر عمدد  2يووددح الجدددول )
فعاليددة انددميم الميبوكسددجنيم فدد  امصددال الدددم لممصددابات بسددرنان الثددد  
ومقارنتهددا مددع السددميمات ولددوحظ فددروق معنويددة بينهمددا ، ووجددود اخددت ا 

 معنو  بين الفئتين العمرية لممرو .

 

في امصا  الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي مقارنة بالسميمات  LOXخطأ القياسي لفعالية انزيم الميبوكسجنيز ال± المتوسطات  :2جدو  
 حسب الف ات العمرية  .و 

Activity Lipoxygenase  I.U / L (mean ± SE)  

Age (year) P value Patients * Control * 

≤ 0.001 210.568 ± 7.905** 107.463 ± 4.085 Less than 45 

≤ 0.001 330.416 ± 7.345** 108.222 ± 6.449 More than 45 

 ≤ 0.05 NS P value 

 P ≤ 0.001*وجود فرق معنو  بين االصحاء والمرو  عند *

 P ≤ 0.05وجود فرق معنو  بين المرو  عند *
NS   عدم وجود فرق معنو 

 

لكدن مدن االصدحاء والمرود  وحسددب  ( فعاليدة االندميم2يوودح الشدكن )
الفئات العمرية حيث تبين حددوث ارتفداع لفعاليدة االندميم عندد المصدابات 

سدددنة(  45)اقدددن مدددناالولددد   بسدددرنان الثدددد  لمفئتيدددددن العمريدددددة المدروسدددة
سدددددددنة(. وهددددددد ا يتفدددددددم مدددددددا توصدددددددن اليددددددد   45والفئدددددددة الثانيدددددددة )اكثدددددددرمن

الميبوكسدجنيم فد  ( فد  قيداة نشداط اندميم 2713)  Mahmoodالباحثة
المصدابين باووعيددة الدد كور دم خ يدا لمتجدانة المحمددول الو  الددم مصدن

الدمويدددددة او المصدددددابين بدددددداء السدددددكر  فوددددد  عدددددن اصدددددابتهم بدددددزمرا  
. ولعدددم وجددود ع قددات ارتبدداط فدد  االدبيددات العمميددة (24)االوعيددة الدمويددة

ان الميدددادة  بدددين االرتفددداع فددد  فعاليدددة االندددميم والتقددددم بدددالعمر، ممدددا يعتقدددد
الحاصمة ف  نشاط انميم الميبوكسجنيم بتقدم العمدر وخصوصدا فد  الفئدة 

سددنة ندداتج عددن السددمنة فدد  جسددم الكددائن الحدد   45العمريددة االكثددر مددن 
تددال  تددمداد الدددهون فدد  انسددجت  وكددون عامددن السددمنة احددد المسددببات الوب
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 الرئيسدددة فددد  سدددرنان الثدددد  مدددع تقددددم العمدددر فكممدددا مادت السدددمنة ارتفدددع
وبهدد ا سددوا يددمداد ايدد  الدددهون ، (38)خنددر االصددابة بسددرنان الثددد  

بوجددود انددميم الميبوكسددجنيم وتكددون نددواتج االيكوسددنويد التدد  تعمددن عمدد  
 .  (36)ميادة االصابة بسرنان الثد 

 

 
 . مريةالع الف ات حسبو  السميمات مع مقارنة الثدي بسرطان الدم لمنساء المصابات امصا  في الميبوكسجنيز ( فعالية انزيم2شكل )

 

 تركيز هرمون البروجستيرون 
( ارتفاعدددددا معنويددددا فددددد  تركيددددم هرمدددددون 3ي حددددظ مددددن خددددد ل الجدددددول )

البروجسدددددددتيرون ومصدددددددال الددددددددم المصدددددددابات بسدددددددرنان الثدددددددد  مقارندددددددة 
وبصددورة عامددة  p ≤ 0.001بمجموعددة السددينرة عنددد مسددتول احتماليددة 

 ± 1.468قيمددة تركيددم الهرمددون فدد  امصددال الدددم تتددراوح ) فقددد بمغددت

0.326 )pg/ml ( 0.822بينمدددا فددد  مجموعدددة السدددينرة تتدددراوح ± 

0.065 )pg/ml   . 

 

 العمرية الف ات وحسب والسميمات الثدي بسرطان المصابات لمنساء الدم امصا  في لبروجستيرون ا هرمون  تركيز: 3 الجدو 
Progesterone conc. pg/ml (mean ± SE) State 

More than 45 year * Less than 45 year All of case ** 

0.866 ± .0395 0.812 ± 0.471 0.822 ± 0.065 control 
1.452 ± 0.099 1.486 ± 0.370 1.468 ± 0.329 Patients 

≤ 0.05 NS ≤ 0.001 P value 

 p ≤ 0.001 احتمالية مستول  عند معنو   فرق  **
 p ≤ 0.05 احتمالية مستول  عند معنو   فرق   *

NS   عدم وجود فرق معنو 
 

وبينت النتائج عدم وجود فروق معنوية ف  تركيم الهرمون لمفئدة العمريدة 
( سددنة 45االكثددر مددن ( سددنة عمدد  عكددة الفئددة العمريددة )45)االقددن مددن 

حيث كان هناك ارتفاع معنو  فد  تركيدم هرمدون البروجسدتيرون مقارندة 
، وكمددا مووددح  p ≤ 0.05بمجموعددة السددينرة عنددد مسددتول احتماليددة 

 ( .3بالشكن )
 

 
 المصابات لمنساء الدم امصا  في البروجستيرون  هرمون  تركيز( 3) شكلال

 العمرية الف ات وحسب والسميمات الثدي بسرطان
 

( ارتفددداع فددد  2713هددد   النتدددائج مدددع مدددا توصدددن اليددد  الحمدددي  )وتتفدددم 
تركيم هرمون البروجسدتيرون عندد دراسدة التغيدرات الحاصدمة فد  مسدتول 
الهرمونددات الجنسددية وبعدد  المتغيددرات المناعيددة لدددل النسدداء المصددابات 

بددددددالمواد الكيميائيددددددة  الع جدددددداتبسددددددرنان الثددددددد  وسددددددرنان المبددددددي  و 
رتفدداع فدد  اال( 2716واخددرون ) Li، كدد لك بددين الباحددث (39)واإلشددعاعية

تركيددددم الهرمددددون عنددددد سددددن اليددددزة لمنسدددداء المصددددابات بسددددرنان الثددددد  
، والحددددظ الباحثددددان  (47)وع قتدددد  بمسددددتقب ت االسددددتروجين واالندددددروجين

Ahmed and Rashid (2713 وجدددود ارتفددداع نفيددن فددد  تركيدددم )
ان الثددد  فدد  مدينددة هرمددون البروجسددترون عددن النسدداء المصددابات بسددرن

السددميمانية والحظددوا ان نسددبة االصددابة فدد  المنددانم الحوددرية اعمدد  مددن 
سددنة والدد ين لددية لددديهم تدداري   45المنددانم الريفيددة فدد  عمددر اكبددر مددن 

 .   (41)بسرنان الثد  باإلصابةعائم  

 لتركيدددم النبيعيددة النسددب ان النتددائج بيندددت: تركيززز هرمززون البززروالكتين
 لمفئدات  pg/ml 10و pg/ml 68585تتدراوح  كاندت البدروالكتين هرمون 
ونسددبت   التدوال  عمد ( سددنة 45 مدن اكثدر)و( سددنة 45 مدن اقدن) العمريدة

 .pg/ml 98667ف  جميع العينات كانت تتراوح 
فدد  مصددن الدددم لمنسدداء  ( مسددتويات هرمددون البددروالكتين4يبددين الجدددول )

المصدددابات بسدددرنان الثدددد  حيدددث وجدددد  ارتفددداع فددد  مسدددتوا  عندددد نسدددبة 
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ترواحدت نسدبت  مقارندة بمجموعدة السدينرة حيدث  p ≤ 0.001احتماليدة 
 pg/ml 0.300 ± 14.300فدد  النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد  

   .(4وكما مووح بالشكن )

 

 العمرية الف ات وحسب والسميمات الثدي بسرطان المصابات لمنساء الدم امصا  في والكتينالبر  هرمون  تركيز:  4 الجدو 
Prolactin conc. pg/ml (mean ± SE) State 

More than 45 year * Less than 45 year * All of case ** 

10.000 ± 0.457 6.585 ± 0.302 9.660 ± 0.273 control 
14.963 ± 0.497 13.488 ± 0.486 14.300 ± 0.329 Patients 

≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.001 P value 

 p ≤ 0.001 احتمالية مستول  عند معنو   فرق ** 
 p ≤ 0.05 احتمالية مستول  عند معنو   فرق *  

 

و ي حدددظ مدددن الجددددول وجدددود فدددروق معنويدددة كبيدددرة فددد  تركيدددم مسدددتول 
 45)االقدن مدن  لمفئات  العمرية p ≤ 0.05الهرمون عند نسبة احتمالية 

( لمنسدداء المصددابات بسدرنان الثددد  حيددث سدنة 45االكثددر مددن سدنة( و )
 ± pg/ml 14.963و pg/ml 0.486 ± 13.488تراوحدت نسددب  

عمددد  التدددوال  مقارندددة بمجموعدددة السدددينرة، فوددد  عدددن الوحددددات  0.497
ارتفاعا معنويا ف  تركيدم هرمدون البدروالكتين بدين الفئدات العمريدة. وكمدا 

 .(4مووح بالشكن )

 

 
 العمرية الف ات وحسب والسميمات الثدي بسرطان المصابات لمنساء الدم امصا  في البروالكتين هرمون  تركيز( 4) شكلال

 

 Ahmed and Rashidاليهدا الباحثدان مدع ماتوصدن تتفدم هد   النتدائج 
( بوجود ارتفاع كبيدر فد  تركيدم هرمدون البدروالكتبن لددل النسداء 2713)

p ≤ 0.05المصددابات بسددرنان الثددد  وكانددت نسددبة االحتماليددة 
(41) ،

وجماعتددد   Alobaidiوكددد لك بيندددت النتدددائج التددد  توصدددن اليهدددا الباحدددث 
( عددن قيدداة بعدد  المتغيددرات الهرمونيددة والبيولوجيددة فدد  مصددن 2715)

الدم لمنساء المصدابات بسدرنان الثدد  حيدث لوحظدوا ارتفداع فد  مسدتول 
الهرمددون وع قتدد  بسددرنان الثددد  ويعتبددر احددد المتغيددرات االساسددية فدد  

الباحدددددث  كمددددا وجددددد،  (42)إلصددددابة بهددددد ا المددددر الكشددددن عددددن خنددددر ا
Altoam (2712  ان الهرمددددون امداد بشددددكن ممحددددو  فدددد )مددددن  %76

النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد  كمددا ان هندداك انخفاوددا ممحوظددا فدد  
تركيددددم هرمدددددون البدددددروالكتين مدددددع امديددددداد الفئدددددة العمريدددددة ا  ان مسدددددتول 

ومسدددتوا  يدددرتب  الهرمدددون يدددمداد فددد  النسددداء المصدددابات بسدددرنان الثدددد  
 .  (43)عكسيا مع العمر
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Estimation of Lipoxygenase Activity, Progesterone and Prolactin hormons 

in Iraqi women with breast cancer 
 
Abstract  
Breast cancer is the most comment type of cancer in Iraq and worldwide. The current study was conducted to 

evaluation the activation of lipoxygenase ( LOX ) enzyme in females had breast carcinoma , as well as 

assessment the concentration of progesterone and prolactin . 

Seventy  of Iraq women with breast cancer carcinoma were studied. these case were divided into age groups, 

(less than 45 year) and (more than 45 year), these case were compared with fifty healthy women (control group) .  

This study showed that significant increasing of lipoxygenase ( LOX ) in patient compare with control, as well as 

significant associated between LOX and age, this current results registered high concentration of progesterone 

and prolactin compare with health women . In addition this study found not significant different of progesterone 

in age group less than 45 year. Unlike with concentration in the group more than 45 year. The study also showed 

significant relation  different prolactin with age .   

  

 

 

 


