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ملخص البحث:

تيجف الجراسة الى قياس فعالية انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي البخوستاتي في مرل دم مخضى سخطان البخوستات باعتباره مؤش اخ

لتذخيص ىحه الحالة السخضية وقياس تخكيد السدتزج البخوستاتي الشؾعي وقياس االجياد التأكدجي مؽ خالل قياس بيخوكديجة الجىؽ

السالؾناديالجييايج والكمؾتاثايؾن .إذ بيشت الشتائج وجؾد زيادة معشؾية في فعالية انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي البخوستاتي في مرل دم

السخضى السرابيؽ بدخطان البخوستات وانخفاض معشؾي في مدتؾى االنتجيؽ الخاص بالبخوستات ،كسا اعيخت نتائج التحميل
االحرائي انخفاضاً معشؾياً في مدتؾى الكمؾتاثايؾن بيشسا اعيخ السالؾنجاييالجييايج ارتفاعاً معشؾياً في مرل دم السخضى السرابيؽ

بدخطان البخوستات مقارنة باالصحاء.

الكلسات الدالة :سخطان البخوستات ،السدتزج الشؾعي البخوستاتي ،الفؾسفاتيد الحامزي الفؾسفاتي.

Study of some Biochemical Variables in Serum of Patients with Prostate Cancer
Wasan N. Salih
Asst. Ph. Layla A. Mustafa, PH.D
University of Mosul / College of Science/ Dept. of Chemistry
Abstract:
The study aims to measure the effectiveness of the prostatic acid phosphatase in the blood serum
of patients with prostate cancer as a predictor for diagnosing this pathology, measuring the concentration
of the prostatic specific antigen and measuring oxidative stress by measuring the lipid peroxidation of
malondialdehyde and clutathione. Results indicated that there was a statistically significant increase in
the effectiveness of the prostatic acid phosphatese in the blood serum of the persons infected with
prostate cancer compared to the healthy persons.
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السقدمة
سرطان البروستات
اكثخ االنؾاع شيؾعاً بعج سؽ الخسديؽ يريب الحكؾر ويؤثخ عمى غجة البخوستات التي تحسي وعيفة الحيؾانات
السشؾية بإنتاجيا الدائل السشؾي [.]1
ان سخطان البخوستات بذكل عام مخض بظيء الشسؾ ومعغؼ الخجال السرابيؽ بدخطان البخوستات يكؾن مؽ

الجرجة األولى او الثانية ويعيذؾن لدشؾات عجيجة مؽ دون اعخاض او انتذار لمسخض حيث يذكل خظ اًخ عمى الحياة
ويكؾن قاتالً ويشتذخ بدخعة وان عالجو في مخاحمو السبكخة ىؾ االساس في العالج [.]1
تعاني االندجة مؽ اعادة تذكيل نتيجة االصابة مسا يعدز التغيخات الييكمية التي تختبط بذكل عام مع
جسعو مؽ الخدعة الى وجؾد سخطان [.]3
االمخاض الخبيثة والحسيجة حيث يغيخ نديج البخوستات الحي تؼ
ُ

تشذأ االورام في تجؾيف الغجة بحؾالي  %72حيث يشتذخ الؾرم بفعل السدارات العربية عؽ طخيق السدارات

المسفاوية وعبخ الجم الى العغؼ حيث يؤثخ انقدام الخاليا غيخ الظبيعي عمى الشديج البؾرستاتي ويشتذخ الى الغجد

المسفاوية ثؼ الى الحخقفة والعجد وىؾ اكثخ انؾاع االورام الخبيثة شيؾعاً لجى الخجال في السسمكة الستحجة يبمغ معجل
انتذاره  125لكل  122222وفي شسال اوروبا والؾاليات الستحجة وخاصة في الدكان الدؾد وتكؾن نادرة في الريؽ
واليابان.

السخض ناد ًار ما يحجث قبل سؽ الخسديؽ حيث أن ذروة االصابة تحجث في سؽ  72سشة ليذ كل السغاىخ
الدخيخية تكؾن واضحة عشج السخضى وحتى عشج التعخف عمييا فإنيا ال تعبخ عؽ نفذ حخكية السخض [.]4
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السدتزد الشهعي البروستاتي Prostatic Specific Antigen

السدتزج الشؾعي البخوستاتي ( )PSAىؾ بخوتيؽ سكخي يشتسي الى عائمة الكاليكخيؽ Kallikrein family

ترشيعو واف اخزهُ في
ذو وزن جديئي  33222دالتؾن ،التخكيب الكيسيائي لو يحتؾي عمى ( )173حامض اميشي ،يتؼ
ُ
الخاليا الظالئية لغجة البخوستات ،يتخاوح تخكيده في مرل الجم  )ng/mL (0.1-4.0يعسل  PSAعمى زيادة حخكة

الحيؾانات السشؾية ويختفع مدتؾاه عشج اإلصابة بدخطان البخوستات ،يعج اختبار  PSAمفيجاً في مخاقبة فعالية العالج

السدتخجم لدخطان البخوستات والتحكؼ بو مؽ خالل اكتذاف استسخار السخض بعج العالج او مدتؾاه السختفع اثشاء

العالج
[.]5

حيث يعتبخ اختبا اًر ميساً لمكذف عؽ سخطان البخوستات [ ]6يقيذ اختبار السدتزج الشؾعي البخوستاتي
مدتؾى السدتزج الشؾعي البخوستاتي في الجم وال يختبخ الدخطان عمى وجو التحجيج ألن مدتؾاه في الجم يعتسج عمى

العسخ وليحا ال يعتبخ كسؤشخ لدخطان البخوستات [ ، ]7وإن ثمثي حاالت ارتفاع السدتزج الشؾعي البخوستاتي ناتجة
مؽ حاالت غيخ سخطانية مثل التياب البخوستات وتزخؼ البخوستات الحسيج حيث يدتخجم كاختبار روتيشي لمتحقق

مؽ وجؾد اي تغيخات في البخوستات قبل اجخاء الخدعة [.]8

يفيج اختبار قياس السدتزج الشؾعي البخوستاتي في متابعة مدار السخض الستقجم ويفقج
ُ
حداسيتو او تحجيجهُ
لمتذخيص في السخاحل السبكخة لمدخطان البخوستاتي [. ]9
تؼ دراسة انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي البخوستاتي كجليل لتذخيص سخطان البخوستات في مرل الجم قبل

اكتذاف مدتزج البخوستات الشؾعي ،باإلضافة الى ان مدتؾيات انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي في مرل الجم تفيج في
حالة تكخار حجوث الؾرم البخوستاتي حتى بعج استئرال البخوستات جحرياً.
مدتؾى انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي في غجة البخوستات ضئيل ججاً قبل سؽ السخاىقة وفي االشخاص البالغيؽ

حؾالي ( )mg/gm 12-5ضسؽ اندجة البخوستات وتخكيده في مرل الجم يتخاوح ما بيؽ ( )mg/ml 3-1حيث ان

السدتؾى السختفع ألنديؼ الفؾسفاتيد يداعج في تحجيج الحالة السخضية وتقييؼ مخحمة سخطان البخوستات في الذخص
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السراب ،والجراسات الحجيثة بيشت ان انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي البخوستاتي ( )PAPعامل تذخيري ميؼ لمسخضى

الحيؽ يعانؾن مؽ سخطان البخوستات الستؾسط والعالي الخظؾرة حيث انو ذا قيسة خاصة في التشبؤ البعيج لمسخضى
السعخضيؽ لخظخ كبيخ لإلصابة بالدخطان ،حالياً يعتبخ قياس  PAPكيجف لمعالج السشاعي [.)]12
 1-11-1الكلهتاثايهن

ببتيج وزنو الجديئي صغيخ ثالثي يتألف مؽ (الكمؾتاميت ،الددتيؽ ،الكالسيؽ) ،ويخمد لو  GSSGعشجما يكؾن

بالحالة السؤكدجة و GSHبالحالة السختدلة حيث مجسؾعة  -SHتعسل عمى حساية السكؾنات الخمؾية مؽ األكدجة

الذجيجة مؽ خالل ازالة الجحور الحخة بكؾنو مانحاً لاللكتخونات [.]11
 2-11-1السالهندايالديهايد

أن التعخف عمى درجة تزخر االندجة مؽ خالل قياس السالؾنجايالجييايج حيث يعظي ترؾ اًر عؽ مدتؾى

حرؾل عسمية األكدجة لالحساض الشدجية غيخ السذبعة نتيجة زيادة الكخب التأكدجي وبالتالي زيادة انتاج الجحور
الحخة حيث أن السالؾنجايالجييايج ناتج نيائي لبيخوكديجة الجىؽ [.]13[]11
السهاد وطرائق العسل

تؼ جسع خالل ىحه الجراسة  122عيشة دم مؽ الحكؾر نرفيا كسجسؾعة سيظخة أصحاء والشرف االخخ

مرابيؽ بسخض سخطان البخوستات تتخاوح اعسارىؼ ( 52سشة فسا فؾق) خالل شيخ تذخيؽ االول ولغاية شيخ اذار

مؽ عام .1219

تقدير فعالية الفهسفاتيز الحامزي البروستاتي في مرل الدم
استخجمت طخيقة لؾنية في تقجيخ فعالية الفؾسفاتيد الحامزي البخوستاتي في مرل الجم باستخجام محاليل
جاىدة مؽ شخكة  Biolaboالفخندية .السعتسجة عمى طخيقة  ]Fishman and Lerner [14والسعجلة مؽ قبل

 Richterichالباحث [.]15

قياس تركيز السدتزد الخاص بالبروستات في مرل الدم
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ُقِجر تخكيد السدتزج الخاص بالبخوستات  )Prostatic specific antigen (PSAباستخجام عجة التحميل
الجاىدة مؽ شخكة  Biomerieuxالفخندية وبجياز الـ  mini VIDASحيث ان السدتؾى الظبيعي ()ng/L4
تقدير تركيز الكلهتاثيهن في مرل الدم

تؼ تقجيخ الكمؾتاتيؾن في مرل الجم باستخجام الظخيقة السحؾرة والستبعة مؽ قبل الباحثيؽ Sedlak and

.]Lindsay [16

تقدير السالهندايالديهايد في مرل الدم
تؼ تقجيخ مدتؾى بيخوكديجة الجىؽ في السرل مؽ خالل قياس كسية السالؾنجايالجييايج وىؾ يسثل احج الشؾاتج

الخئيدية لبيخوكديجة الجىؽ ،تعتسج الظخيقة عمى التفاعل في وسط حامزي بيؽ السالؾنجايالجييايج حامض

ثايؾباربتيؾريػ ( TBA) Thiobarbituric acidويكؾن ناتجاً ممؾناً يتؼ قياس شجة االمتراص لو عشج nm 531

.][17][18

التحليل االحرائي

تؼ تحميل الشتائج باستخجام الظخق االحرائية االتية:

-1ايجاد السعجل  ±الخظأ القياسي (.SE) Standard error
-1اختبار  )T (T-Testلمسقارنة بيؽ متغيخيؽ وايجاد االختالف بيؽ القيؼ التي عيخت مؽ خالل قيسة P (P-
 )Valueالتي عجت اختالفا معشؾيا  significantعشج ( )P≤0.05وباستخجام الشغام االحرائي .]SPSS [19

الشتائج والسشاقذة
عشج حجوث اخ تالل او تغيخ في اي نديج مؽ اندجة الجدؼ ومؽ ضسشيا نديج غجة البخوستات يعظي تغيخ

في تخاكيد الستغيخات الكيسؾحيؾية السدؤول عشيا ذلػ الشديج ،وبرؾرة مقاربة لالختالل او التغيخ الحي حرل

لمستغيخات السؾجؾدة في مرل الجم تداعج في الحرؾل عمى معمؾمات لسجى التغيخ [.]12
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فعالية انزيم الفهسفاتيز الحامزي البروستاتي  PAPالسقاس في مرل دم السرضى السرابين بدرطان البروستات
واالصحاء:

تبيؽ وجؾد زيادة معشؾية في فعالية انديؼ  PAPفي مرل دم السخضى ()31.41±1.15

وحجة دولية  /لتخ مقارنة باالصحاء ( )5.55±2.14وحجة دولية /لتخ وعشج مدتؾى احتسالية  P≤0.05كسا مبيؽ في
الججول ( )1وىحا يتفق لسا جاء بو الباحث  ، ]Manafa [21ولسا جاء بو .]Sarwar [22
الجدول ( )1فعالية انزيم الفهسفاتيز الحامزي البروستاتي في مرل السرضى السرابين بدرطان البروستات
مقارنة باالصحاء عشد مدتهى احتسالية .P≤0.05

انزيم PAP IU/L

العدد

السعدل  ∓الخظأ القياسي

السخضى

52

1.15 ±31.41

االصحاء

52

2.14 ± 5.55

الشدبة السئهية لالرتفاع
% 465.9

مدتهى السدتزد البروستاتي الشهعي  PSAالسقاس في مرل دم السرضى السرابين بدرطان البروستات
واالصحاء:

تبيؽ وجؾد انخفاض معشؾي في مدتؾى  PSAفي مرل دم السخضى ( )21.44 ∓ 2.15نانؾغخام /مميمتخ

مقارنة باالصحاء ( )1.19 ∓ 2.11نانؾغخام /مميمتخ وعشج مدتؾى احتسالية  P≤0.05كسا مبيؽ في الججول ()1
وىحا يتفق لسا جاء بو الباحثان  Gutmanو .]Sproul [23
الجدول ( )2فعالية السدتزد البروستاتي الشهعي في مرل السرضى السرابين بدرطان البروستات مقارنة
باالصحاء عشد مدتهى احتسالية .P≤0.05

PSA ng/ml

العدد

السعدل  ∓الخظأ القياسي

السخضى

52

2.15 ∓ 1.44

االصحاء

52

2.11 ∓ 1.19
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مدتهى الكلهتاثايهن السقاس في مرل دم السرضى السرابين بدرطان البروستات واالصحاء:
وجؾد

تبيؽ

انخفاض

معشؾي

في

مدتؾى

المكمؾتاثايؾن

في

مرل

دم

السخضى

( )2.97 ∓ 2.41ممي مؾلخ /لتخ مقارنة باالصحاء ( )4.11 ∓ 2.18ممي مؾلخ /لتخ وعشج مدتؾى االحتسالية
 P≤0.05كسا مبيؽ في الججول ( )3وىحه الشتيجة تتفق لسا جاء بو الباحث  ]Bhuvarahamurth [24والباحث
.]Saroja [25

الجدول ( )3مدتهى الكلهتاثايهن في مرل السرضى السرابين بدرطان البروستات مقارنة باالصحاء عشد مدتهى
احتسالية .P≤0.05

GSH mmol/L

العدد

السعدل  ∓الخظأ القياسي

السخضى

52

2.41 ∓ 2.97

االصحاء

52

2.18 ∓ 4.11

الشدبة السئهية لالنخفاض
% 77.21

مدتهى السالهندايالديهايد السقاس في مرل دم السرضى السرابين بدرطان البروستات واالصحاء:

تبيؽ وجؾد زيادة معشؾية في مدتؾى السالؾنجايالجييايج في مرل دم السخضى ( )35.6 ∓ 2.64ممي مؾلخ/

لتخ مقارنة باالصحاء ( )1.28 ∓ 2.13ممي مؾلخ /لتخ عشج مدتؾى احتسالية  P≤0.05كسا مبيؽ في الججول (،)4
وىحا يتفق مع ما جاء بو الباحث  ،]Polat [26وكحلػ الباحث .]Merendino [27

الجدول ( )4مدتهى السالهندايالديهايد في مرل السرضى السرابين بدرطان البروستات مقارنة باالصحاء عشد
مدتهى احتسالية .P≤0.05

MDA mmol/L

العدد

السعدل  ∓الخظأ القياسي

السخضى

52

2.64 ∓ 35.6

االصحاء

52

1.13 ∓ 1.28
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االستشتاجات
مؽ خالل الجراسة الحالية تؼ التؾصل لالستشتاجات اآلتية:
 .1وجج ارتفاع معشؾي في فعالية انديؼ الفؾسفاتيد الحامزي البخوستاتي في مخضى سخطان البخوستات اذ يعج انديؼ
 PAPمؤشخ لإلصابة بالسخض.
 .1يعج قياس  PAPمؤش اخ واضحا لإلصابة يعتسج عميو في تذخيص الحالة السخضية أكثخ مؽ .PSA
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