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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تقدير فعالية انزيم الميبوكسجنيز ) Lipoxygenas (LOXوهرموني البروجستيرون والبروالكتين لدى
النساء العراقيات المصابات بسرطان الثدي

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

3

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

 2قسم الكيمياء  ،كمية التربية لمعموم الصرفة (ابن الهيثم)  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق
 3قسم عموم الحياة  ،كمية التربية لمعموم الصرفة  ،جامعة كركوك  ،كركوك  ،العراق

الممخص

يعددد مددر

سددرنان الثددد مددن اكثددر االورام شدديوعا عنددد النسدداء والمنتشددر ف د الع دراق والعددالم  .تناولددت ه د الد ارسددة تقدددير فعاليددة ان دميم الميبوكسددجنيم

( )LOXف امصال الدم لمنساء المصابات بسرنان الثد وك لك تقدير تركيدم هرمدون البروجسدترون والبدروالكتين  .اجدر البحدث عمد ( )77عيندة
دم اخ ت من النساء العراقيات المصابات بسرنان الثد  ،وتم تقسيم العينات ال مجموعتين اعتمادا عم الفئدات العمريدة (اقدن مدن  45سدنة) و(اكثدر
من  45سنة) ومن ثم مقارنتها مع ( )57عينة دم اخ ت من النساء السميمات كمجموعة سينرة.
اظهرت النتائج ارتفاعا معنويا ف فعالية انميم الميبوكسدجنيم  LOXلمنسداء المصدابات بسدرنان الثدد مقارندة مدع النسداء السدميمات ،فود عدن وجدود

ارتفاع معنو ف تركيم حسب الفئات العمرية فيمداد مستوا بتقدم العمر .كما لوحظ ارتفاع ف تركيم هرمون البروجسدترون والبدروالكتين لددل النسداء
المصدابات بسدرنان الثدد ومقارنتهدا مدع مجموعدة السدينرة  .وكد لك بيندت النتدائج عددم وجدود فدرق معندو فد تركيدم هرمدون البروجسدتيرون فد الفئدة

العمريددة االقددن مددن  45سددنة عمد عكددة الفئددة العمريددة االكثددر مددن  45سددنة مقارنددة مددع النسدداء السددميمات  ،بينمددا كددان هندداك ارتفدداع معنددو فد تركيددم

هرمون البروالكتين بميادة العمر.

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

المقدمة
السرنان عبارة عن مجموعة من االم ار

االمريكية والمممكة المتحددة اند مايقدارب مدن بدين كدن عشدر نسداء هنداك

التد تتميدم بتغيدر فد خ يدا

()4

جسد ددم الكد ددائن الح د د وتنمد ددو خد ددارج نند دداق السد ددينرة وان معظد ددم الخ يد ددا

امراة مصابة بسرنان الثد

الس ددرنانية المجتمع ددة او المتكتم ددة تس ددم ب (ال ددورم) وينش ددز فد د ج ددمء م ددن

ان لألنميم ددات اهمي ددة بيولوجي ددة فد د الكش ددن ع ددن االمد د ار

الجسم ،ومن اهم انواع السرنانات هو سدرنان الثدد Breast cancer

بروتين ددات مس ددنولة ع ددن تحفي ددم التف دداع ت الكيميائي ددة والمحافظ ددة عمد د

يبدددف ف د جددمء صددغير مددن انسددجة الثددد ال د

الحميب وتسم فصيصات وتدرتب هد الفصيصدات بقندوات الد الحممدة

الخميددة او ف د العودديات محانددة بالغشدداء الخمددو وتسددتنيع النفددا عنددد

ويكون الباق من الثد انسجة وامة دهنية ولمفاويدة ،يدتم الكشدن عدن
سرنان الثد بدالفح

االشدعاع قبدن ظهدور اعد ار

موت الخمية او تورر حشائها الد الددورة الدمويدة وبالتدال سدوا يدمداد
او ينخف

او عدن

نريددم م حظ دة الم دراة لكتمددة ف د جددمء مددن الثددد وقددد تكددون ه د حميدددة

نشاط ه االنميمات ف الدم

الميبوكسد ددجنيم

ا انه ددا ليسد ددت سد ددرنانية وحي ددر مهد ددددة لمحيد دداة ،او يك ددون الد ددورم شد ددبي

بالسددرنان وب د لك فهددو يحتدداج ال د تحميددن مجهددر والتشددخي

حي ددث تع ددد

التد دوامن فد د جس ددم الك ددائن الحد د  ،وتوج ددد هد د االنميم ددات داخ ددن ج دددار

يتكددون مددن الغدددد إلنتدداج

المدر

.

;oxidoreductase

()5

.

oxygen

(Linoleate:

) EC1.13.11.12وهو من عائمة االنميمات الت تحتو عم الحديدد،
ا يحفد ددم اكسد دددة االحمد ددا

بصددورة

نهائية لتحديد مدل انتشار ( .)1سدرنان الثدد هدو ال ارئدد لسدرنان اإلنداث

الدهنيد ددة حيد ددر المشد ددبعة الت د د تحتد ددو ف د د

تركيبهدا عمد مركدب سدية ،سدية -4,1-بنتداداين – (cis,cis – 1,4
()6

ف د جميددع فنحدداء العددالم( ،)2والع دراق( ،)3وقددد سددجن ف د الواليددات المتحدددة

)pentadiene
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يوجد ددد ان د دميم الميبوكسد ددجنيم ف د د النباتد ددات  ،الفنريد ددات  ،الحيواند ددات(، )7
()8

وك د لك ف د كثيددر مددن البكتري ددا

كافي ددة الند دميم الميبوكس ددجنيم ) (LOXفد د االنس ددان ف ددان االخ ددت ا فد د
نش ددان ع ددن المس ددتويات النبيعي ددة م دداهو اال دلي ددن لتش ددخي

 .واول مددن اكتشددن ه د ا االن دميم ع ددام

 1928من قبن العالمين  Hassو  Bohnحيث كر بدان االندميم يعمدن

الح دداالت

المروية .

هرم د ددون البروجس د ددترون م د ددن الهرمون د ددات الو د ددرورية لتنظ د دديم الوظ د ددائن

عم تحنم الصبغة الكاروتينيدة ) (Carotene oxideفد فدول الصدويا

التناسد ددمية عند ددد االنسد ددان  ،ويع د دد مد ددن الهرموند ددات السد ددترويدية الجنسد ددية

 .كما وجد ف عدام  1932كدن مدن  Anderو  Houبدان فدول الصدويا
يحتد د ددو ان د د دميم يعمد د ددن عم د د د اكسد د دددة الد د دددهون حيد د ددر المشد د ددبعة يد د دددع ب

وينتقددن ف د ال دددم بمسدداعدة نواق ددن خاصددة ويشددتم م ددن الكولسددترول عن ددد

) . (Lipoxidaseوقدددالحظ العددالم  Sumner and Sumnerسددنة

الحاجة الي

 1947ان انميم الميبوكسيديم)  (Lipoxydaseهدو حيدر مندابم الندميم

) luteumخ ل عممية التبوي

كدداروتين اوكسدديديم ( )carotene oxidaseحيددث تددم م حظددة النتددائج

الكظريد د د ددة )cortex

()26()25

 .ينتج ه ا الهرمون من الجسدم االصدفر (Corpus

وثم من المشيمة ) (Placentaوالغددد

 ، (Adrenalويسد د د ددبب الهرمد د د ددون المد د د ددوتين

بددان ان دميم الميبوكسددجنيم عن ددد وبان د ف د ال دددهون حيددر المشددبعة يعم ددن

) (Leutenizing hormoneافد درام م ددن الجس ددم االص ددفر اثن دداء دورة

(قصددر االل دوان) عك ددة كدداروتين اوكسدديديم فددان عممي ددة

الددرحم .وهددو المسددنول عددن التغي درات التد تجددر ف د بنانددة الددرحم اثندداء

عم د التبي دي
التبيد دي
تبيي

ال تك دداد تد د كر ،ولخد د

ان ت ددزثير ال دددهون فود د ع ددن مع دددل

الدورة الشهرية ف المرحمة االف ارمية االبتدائية لمددورة  ،والتغيدرات الدوريدة
ف د د د عند د ددم الد د ددرحم ،امد د ددا هرمد د ددون الجريبد د ددات ) (FSHو االسد د ددترادايول

()9

الكاروتين هو عم االرجح بسبب االكسدة .

 Estradiolفهمددا ينظمددان بصددورة حيددر مباشدرة افدرام البروجسددترون مددن

كد ددان يعتقد ددد لمد دددة نويمد ددة ان ان د دميم الميبوكسد ددجنيم ال يوجد ددد ف د د خ يد ددا

خد د د ل مي د ددادة ع د دددد مس د ددتقب ت هرم د ددون ) (LHعمد د د خ ي د ددا المب د ددي

الث ددديات اال ان الع ددالمين ( )Hamberg and Samuelssonس ددنة
 1974الح د ددظ ب د ددان الثمثي د ددن الغد د د ائ لمح د ددام

والمسنولة عن افرام هرمون البروجسترون

()27

ال د دددهن االرجي د دددونيك

.

لهرمددون البروجسددترون دور مهددم ف د عمميددة التكدداثر ،االباوددة ،والحمددن

 Arachidonic acidلمصفيحات الدموية يتم بوجود هد ا االندميم ،وتعدد

ويع د دد ود ددرور ف د د تند ددوير وتهيئد ددة انسد ددجة الد ددرحم واالخصد دداب وعد دددم

ه د نقنددة االنن د ق لمبح دث عددن ان دميم الميبوكسددجنيم واكتشدداف واهميت د

بالنس ددبة لخ ي ددا الث ددديات( .)17ولق ددد وص ددن الول مد درة هد د ا االند دميم س ددنة

التب ددوي

 1999وج ددود االن د دميم ف د د االنس ددجة الحيوانيد ددة كعو د د ت الخنميد ددر(.)12

والهرمون الموتين (.)29()28

اثند دداء فت د درة الحم ددن وانقند دداع النمد ددث وان المي ددادة مد ددن تركيد ددم

هرمون البروجسترون يعمن عم تثبي افرام هرمدون المحفدم لمجريبدات

 1975ف د الخ يددا الشددبكية ل ارنددب( ،)11واثبددت  Gadaوجماعتددة سددنة

هرم ددون الب ددروالكتين  Prolactin hormoneوه ددو عب ددارة ع ددن متع دددد

هندداك سددت وظددائن الندميم الميبوكسددجنيم فد االنسددان وهد 5-LOX :

الببتيددد يفددرم مددن الغدددة النخاميددة ويسددم فد االصددن بددالهرمون المحفددم

و ) 12/15 LOX (15-LOX-1مدن ندوع الصدفيحات الدمويدة12 -،
 LOXو  12R-LOXم د د د د د د د د ددن ن د د د د د د د د ددوع البشد د د د د د د د د درة و  15-LOX-2و

لمرواعة لقدرت عم تعميم الرواعة لددل الثددييات الصدغيرة اثنداء فتدرة

 ، epidermis-ALOX3وكددن ه د الجينددات مددن ان دميم الميبوكسددجنيم

الجددوع

تعمن عم تحفيم نشاط االنميم باسدتثناء  epidermis-ALOX3الد

الكبري د ددت ،يحت د ددو عمد د د  199ح د ددام

 ،ويتكددون مددن سمسددمة ببتيديددة واحدددة مددع ث د ث جسددور ثنائيددة

()37

اميند د د ويبمد د د ومند د د الجميئد د د

يعمد د د د ددن عمد د د د د د تش د د د د ددفير تحفي د د د د ددم نش د د د د دداط اند د د د د دميم هايدروبيروكس د د د د ددديم

 23777دالتددون

 .hydroperoxidaseوبالتددال فددان انميمددات الميبوكسددجنيم مددع نشدداط

يعمددن عم د تهيئددة ونمددو وتنددور الغدددد المبنيددة ،ول د دور مهددم ف د اف درام

ان دميم االوكسددجنيم  oxygenaseل حم ددا

()31

الدهنيددة فد د االنسددان هد د

 ،يمتمددك البددروالكتين تددزثيرات فسددمجي وحيويددة حيددث

الحميد ددب وادامتد د د  ،لوحظد د دت اهميت د د فد د د عممي د ددة اف د درام الحمي د ددب نتيج د ددة
استئصددال الغدددة النخاميددة لددبع

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

 .ان ارتفاع هرمون البروالكتين يند الد ارتفداع خندر

 LOXو .)13(R-LOX12

الحميب فيها

ان ند دواتج هد د ا االند دميم تمع ددب دور مه ددم فد د تن ددوير االلتهاب ددات الح ددادة

االصابة بسرنان الثد

()14

ولكنها قد تتودمن انحد ل هد االلتهابدات

()32

ال د ان ان دميم الميبوكسددجنيم يسدداهم ف د التمثيددن الغ د ائ ل حيدداء الدقيق دة

جمع العينات  :جمعت عينات دم النساء المصابات بسرنان الثدد مدن

الداخميد ددة والخارجيد ددة ف د د جسد ددم الكد ددائن الح د د ( .)15كماتصد ددن الم ارجد ددع

دائ درة مدينددة النددب – مستشددف االورام التعميم د – بغددداد وبالتعدداون مددع

والبح د د ددوث اند د د دميم الميبوكس د د ددجنيم وع قت د د ددة م د د ددع الس د د ددرنان(،)17()16()13
()19()18

وااللتهابددات

 ،واالوعيددة الدمويددة الحيويددة

المركددم الددونن الريدداد لبحددوث سددرنان الثددد  ،ا جمعددت خ د ل ه د

،ودور االحمددا

الد ارسد د ددة ( )127عيند د ددة دم )77 ( ،عيند د ددة دم مد د ددن النسد د دداء المريود د ددات

الدهنيددة حيددر المشددبعة الموكسدددة  eicosanoidsف د معالجددة االم د ار

بسرنان الثد  ،و ( )57عينة من النساء السميمات (مجموعدة السدينرة)

(.)22

والوقاية منها

وقد تراوحت اعمارهن (  )75 – 25سنة

وجد ارتفاع ف فعاليدة اندميم الميبوكسدجنيم )Lipoxygenase (LOX
ف د امصددال النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد

()23

()24

مستوا ف امصال مرو االوعية الدموية

()33

طرق العمل

 .تشدير الد ارسدات السدابقة

()21()27

الحيوانددات ممددا ادل ال د توقددن ادرار

تقدير فعالية انزيم الميبوكسجنيز :تعرا وحدة الفعالية االنميمية (unit

 ،فو د عددن ارتفدداع

) of enzymeبانهددا كميددة االند دميم الت د تسددبب تغي د ار ف د امتص ددا

 .وان عدم وجدود د ارسدات

الووء بمقدار ( )7,771لكن ثانيدة فد الندول المدوج ( )234ندانومتر
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()34

وتحدت الظدروا القياسدية واسدتخدمت نريقدة ))1998،Liu
()35

من قبن ( ميدان )2715

د ارسددة  Natarajanوجماعت د ( ،)23()1997والباحثددة Mahmood

والمتبعدة

( )2713الحظت وجود ميادة ف فعالية انميم الميبوكسجنيم ف امصدال

.

قياس تركيزز هرمزوني البروجسزترون والبزروالكتين  :تدم قيداة هرمدون

()24

وانسجة الدم لممرود المصدابين بالقمدب واالوعيدة الدمويدة

البروجس د د ددتيرون والب د د ددروالكتين بنريق د د ددة  ELASIAوحس د د ددب تعميم د د ددات

 ،كمدا وجدد

 Nieوجماعتد ( )2776ارتفدداع فد فعاليددة االندميم لممصددابين بسددرنان
البروسددتات وان ه د الميددادة ناتجددة مددن هوددم االحمددا

الشركة المنتجة ).(GENWAY Biotech , USA
التحميززل االحصززا يُ :حممددت النتددائج احصددائي ا وفددم اختبددار تحميددن التبدداين
( )ANOVAبإسددتخدام البرنددامج االحصددائ  ( SPSSاالصدددار ) 16

الدهنيددة حيددر

المشددبعة وتحريددر مركبددات االيكوسددنويد  Eicosanoidالتد تعددمم ميددادة

تك د ددون االورام الس د ددرنانية

()36

 ،كد د د لك بين د ددت د ارس د ددة  Jinagوجماعتد د د

( )2716ارتفد دداع ف د د ان د دميم الميبوكسد ددجنيم  LOXباتبد دداع نظد ددام حن د د

وقورنت المتوسنات الحسابية لممجموعات بإسدتخدام اختبدار Duncun

 Multiple Rangeلبي ددان االخ ددت ا ب ددين مجم ددوعتين عن ددد مس ددتول

بالس ددكر ي ددند الد د تن ددور االورام فد د ح دددة الث ددد مقارن ددة بع دددم وج ددود
()37

السكر

احتمالية (. )p ≤ 0.05

.

النتا ج والمناقشة

ش ددممت الد ارس ددة عمد د ( )77حال ددة مرو ددية لمنس دداء المص ددابات بس ددرنان
الثد  ،وتراوحت اعمارهم بين ( )75–25سنة .كما شممت الدراسة عمد
( )57عينة من النساء النبيعيدات بوصدفهن مجموعدة مقارن ددة ،وتراوحدت
اعمددارهم بين ( )75–25سنة.
قيزاس فعاليزة انزززيم الميبوكسزجنيز فززي امصزا الززدم :يبدين الجدددول ()1

مع دددل فعاليد ددة ان د دميم الميبوكسد ددجنيم ) (LOXف د د امصد ددال الد دددم لمنسد دداء
المصددابات بسددرنان الثددد والسددميمات ،وعنددد اج دراء المقارنددة احص ددائيا

شكل ( )1فعالية انزيم الميبوكسجنيز LOXفي امصا الدم لمنساء المصابات

تبين وجود فدروق معنويدة بدين فعاليدة االندميم عندد المروديات مقارندة مدع

بسرطان الثدي والسميمات

االصدحاء بمسددتول احتماليدة  ، p ≤ 0.001حيدث تددمداد فعاليدة االندميم
عند النساء المصابات بسرنان الثد

كمد ددا تد ددم د ارسد ددة فعاليد ددة ان د دميم الميبوكسد ددجنيم ف د د امصد ددال الد دددم لمنسد دداء

والمووحة ف الشكن (. )1

المص ددابات بس ددرنان الث ددد اعتم ددادا عمد د الفئ ددات العمري ددة المختمف ددة ا

الجدو  :1المتوسطات  ±الخطأ القياسي لفعالية انزيم الميبوكسجنيز LOX

يووددح الجدددول ( )2المتوسددنات واالخندداء القياسددية لتددزثير العمددر عم د

في امصا الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي والسميمات
State No. (Mean ± SE) I U / L P value
50
107.600 ± 3.711 ≤ 0.001
Control
70
310.235 ± 5.806
Patients

فعاليددة ان دميم الميبوكسددجنيم ف د امصددال الدددم لممصددابات بسددرنان الثددد

ومقارنتهددا مددع السددميمات ولددوحظ فددروق معنويددة بينهمددا  ،ووجددود اخددت ا
معنو بين الفئتين العمرية لممرو .

كمددا تشددير النتددائج بصددورة عامددة ال د ميددادة فعاليددة ان دميم الميبوكسددجنيم
 LOXفد د د د امص د د ددال ال د د دددم لممص د د ددابات بس د د ددرنان الث د د ددد كم د د ددا فد د د د

جدو  :2المتوسطات  ±الخطأ القياسي لفعالية انزيم الميبوكسجنيز  LOXفي امصا الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي مقارنة بالسميمات
وحسب الف ات العمرية .

)Activity Lipoxygenase I.U / L (mean ± SE
* Control
* Patients
P value
107.463 ± 4.085
**210.568 ± 7.905
≤ 0.001
108.222 ± 6.449
**330.416 ± 7.345
≤ 0.001
NS
≤ 0.05
**وجود فرق معنو بين االصحاء والمرو عند P ≤ 0.001

)Age (year
Less than 45
More than 45
P value

*وجود فرق معنو بين المرو عند P ≤ 0.05
 NSعدم وجود فرق معنو

الدمويد ددة او المصد ددابين بد ددداء السد ددكر فو د د عد ددن اصد ددابتهم بد ددزم ار

يوودح الشدكن ( )2فعاليدة االندميم لكدن مدن االصدحاء والمرود وحسددب

()24

 .ولعدددم وجددود ع قددات ارتبدداط فد االدبيددات العمميددة

الفئات العمرية حيث تبين حددوث ارتفداع لفعاليدة االندميم عندد المصدابات

االوعيددة الدمويددة

بسددرنان الثددد لمفئتيد ددن العمريد ددة المدروسددة االول د (اقددن مددن 45سددنة)

بددين االرتفدداع ف د فعاليددة االن دميم والتقدددم بددالعمر ،ممددا يعتقددد ان الميددادة

والفئ د د ددة الثاني د د ددة (اكث د د ددرمن 45س د د ددنة) .وهد د د د ا يتف د د ددم م د د ددا توص د د ددن اليد د د د

الحاصمة ف نشاط انميم الميبوكسجنيم بتقدم العمدر وخصوصدا فد الفئدة

الباحثة  )2713( Mahmoodفد قيداة نشداط اندميم الميبوكسدجنيم فد

العمريددة االكثددر مددن  45سددنة ندداتج عددن السددمنة ف د جسددم الكددائن الح د

وبالتددال تددمداد الدددهون فد انسددجت وكددون عامددن السددمنة احددد المسددببات

مصدن الددم و المحمددول المتجدانة لخ يدا دم الد كور المصدابين باووعيددة

82

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3
بوجددود ان دميم الميبوكسددجنيم وتكددون ن دواتج االيكوسددنويد الت د تعمددن عم د

الرئيسددة ف د سددرنان الثددد مددع تقدددم العمددر فكممددا مادت السددمنة ارتفددع

خنددر االصددابة بسددرنان الثددد ( ،)38وبه د ا سددوا يددمداد اي د

الدددهون

ميادة االصابة بسرنان الثد

()36

.

شكل ( )2فعالية انزيم الميبوكسجنيز في امصا الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي مقارنة مع السميمات وحسب الف ات العمرية .
تركيز هرمون البروجستيرون

فقددد بمغددت قيمددة تركيددم الهرمددون فد امصددال الدددم تتدراوح ( 1.468 ±

ي حد ددظ مد ددن خ د د ل الجد دددول ( )3ارتفاعد ددا معنويد ددا ف د د تركيد ددم هرمد ددون

 pg/ml )0.326بينم ددا فد د مجموع ددة الس ددينرة تتد دراوح ( 0.822 ±

البروجسد د ددتيرون ومصد د ددال الد د دددم المصد د ددابات بسد د ددرنان الثد د ددد مقارند د ددة

. pg/ml )0.065

بمجموعددة السددينرة عنددد مسددتول احتماليددة  p ≤ 0.001وبصددورة عامددة

الجدو  :3تركيز هرمون البروجستيرون في امصا الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي والسميمات وحسب الف ات العمرية
State

)Progesterone conc. pg/ml (mean ± SE
* All of case ** Less than 45 year More than 45 year
0.822 ± 0.065
0.812 ± 0.471
0.866 ± .0395
1.468 ± 0.329
1.486 ± 0.370
1.452 ± 0.099
≤ 0.001
NS
≤ 0.05

control
Patients
P value

** فرق معنو عند مستول احتمالية p ≤ 0.001

* فرق معنو عند مستول احتمالية p ≤ 0.05

 NSعدم وجود فرق معنو

وبينت النتائج عدم وجود فروق معنوية ف تركيم الهرمون لمفئدة العمريدة

( )2713ارتف دداع فد د

وتتف ددم هد د النت ددائج م ددع م ددا توص ددن اليد د الحم ددي

تركيم هرمون البروجسدتيرون عندد د ارسدة التغيدرات الحاصدمة فد مسدتول

(االقددن مددن  )45سددنة عم د عكددة الفئددة العمريددة (االكثددر مددن  )45سددنة
حيث كان هناك ارتفاع معنو فد تركيدم هرمدون البروجسدتيرون مقارندة

الهرمونددات الجنسددية وبعد

المتغيدرات المناعيددة لدددل النسدداء المصددابات

بمجموعددة السددينرة عنددد مسددتول احتماليددة  ، p ≤ 0.05وكمددا مووددح

بسد د ددرنان الثد د ددد وسد د ددرنان المبد د ددي

بالشكن (. )3

واإلشددعاعية

والع جد د ددات بد د ددالمواد الكيميائيد د ددة

 ،ك د لك بددين الباحددث  Liواخددرون ( )2716االرتفدداع ف د

()39

تركيد ددم الهرمد ددون عند ددد سد ددن اليد ددزة لمنسد دداء المصد ددابات بسد ددرنان الثد ددد
()47

وع قت د د بمسد ددتقب ت االسد ددتروجين واالند دددروجين

 ،والحد ددظ الباحثد ددان

 )2713( Ahmed and Rashidوجددود ارتفدداع نفيددن ف د تركيددم

هرمددون البروجسددترون عددن النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد فد مدينددة
السددميمانية والحظدوا ان نسددبة االصددابة فد المنددانم الحودرية اعمد مددن
المنددانم الريفيددة ف د عمددر اكبددر مددن  45سددنة وال د ين لددية لددديهم تدداري
عائم باإلصابة بسرنان الثد

()41

.

تركيززز هرمززون البززروالكتين :بينددت النتددائج ان النسددب النبيعيددة لتركيددم

هرمون البدروالكتين كاندت تتدراوح  pg/ml 68585و  pg/ml 10لمفئدات
العمريدة (اقدن مدن  45سددنة) و(اكثدر مدن  45سددنة) عمد التدوال ونسددبت

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

ف جميع العينات كانت تتراوح .pg/ml 98667

بسرطان الثدي والسميمات وحسب الف ات العمرية

يبددين الجدددول ( )4مسددتويات هرمددون البددروالكتين ف د مصددن الدددم لمنسدداء
المص ددابات بس ددرنان الث ددد حي ددث وج ددد ارتف دداع فد د مس ددتوا عن ددد نس ددبة
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وكما مووح بالشكن (.)4

احتماليدة  p ≤ 0.001مقارندة بمجموعدة السدينرة حيدث ترواحدت نسدبت
ف د النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد pg/ml 14.300 ± 0.300

الجدو  : 4تركيز هرمون البروالكتين في امصا الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي والسميمات وحسب الف ات العمرية
State
)Prolactin conc. pg/ml (mean ± SE
* All of case ** Less than 45 year * More than 45 year
9.660 ± 0.273
6.585 ± 0.302
10.000 ± 0.457
control
13.488 ± 0.486
14.963 ± 0.497
Patients 14.300 ± 0.329
≤ 0.001
≤ 0.05
≤ 0.05
P value
** فرق معنو عند مستول احتمالية p ≤ 0.001
* فرق معنو عند مستول احتمالية p ≤ 0.05

و ي ح ددظ م ددن الج دددول وج ددود ف ددروق معنوي ددة كبيد درة فد د تركي ددم مس ددتول

 0.497الوحدددات عم د الت دوال مقارنددة بمجموعددة السددينرة ،فو د عددن

الهرمون عند نسبة احتمالية  p ≤ 0.05لمفئات العمرية (االقدن مدن 45

ارتفاعا معنويا ف تركيدم هرمدون البدروالكتين بدين الفئدات العمريدة .وكمدا

سدنة) و (االكثددر مددن  45سدنة) لمنسدداء المصددابات بسدرنان الثددد حيددث

مووح بالشكن (.)4

تراوحدت نسددب  pg/ml 13.488 ± 0.486و pg/ml 14.963 ±

الشكل ( )4تركيز هرمون البروالكتين في امصا الدم لمنساء المصابات بسرطان الثدي والسميمات وحسب الف ات العمرية
()42

تتفدم هد النتدائج مدع ماتوصدن اليهدا الباحثدان Ahmed and Rashid

الكشد ددن عد ددن خند ددر اإلصد ددابة به د د ا المد ددر

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

النسدداء المصددابات بسددرنان الثددد كمددا ان هندداك انخفاوددا ممحوظددا ف د

( )2713بوجود ارتفاع كبيدر فد تركيدم هرمدون البدروالكتبن لددل النسداء

 )2712( Altoamان الهرمد ددون امداد بشد ددكن ممحد ددو ف د د  %76مد ددن
تركيد ددم هرمد ددون البد ددروالكتين مد ددع امديد دداد الفئد ددة العمريد ددة ا ان مسد ددتول

وك د لك بينددت النتددائج الت د توصددن اليهددا الباحددث  Alobaidiوجماعت د
( )2715عددن قيدداة بع د

 ،كمد ددا وجد ددد الباحد ددث

الهرم ددون ي ددمداد فد د النس دداء المص ددابات بس ددرنان الث ددد ومس ددتوا يد درتب

المتغي درات الهرمونيددة والبيولوجيددة ف د مصددن

()43

الدم لمنساء المصدابات بسدرنان الثدد حيدث لوحظدوا ارتفداع فد مسدتول
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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 .
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