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الملخص
خلفيت الذراست :اللوكيميا مرض قاتل .تكاثر الخالياا ييار الىاةاال المةامنل ماه وخااا السمااا يوامم اللوكيمياا القاا المينا
يىطوي أيضا علم األجهاة اللال ل أا الا ا المقيطاص .ملا أخا عيىاال للمةاخيل الواريري لاو اللساا الا ي يوامخ ا
اوهاااوا ع ا كمااا جم ا اللسااا يياار اجميااا.م اىااهلل وو ا يا .علاام م ا ت السن ا يه الماةااييه اىاامخ اا اللسااا كالم اارال
القيويل علم اجه المق ي لكةف الورطان الم كر.يث اجم تن يرا ك يرا مه االلمماا ال قث.
الهذف من الذراسنت :لمنا ير ا عساا المكوواال اللساعيال كالم ارال القيويال راص المرةام الا يه يسااوون ماه اللوكيمياا
القا .
المرضننى لالارا ننق مااه ماموعاال  06ممطوعااا م ا الالاال السمرياال  60-91عامااا  06األصااقاب عالمنا واال م ا  06مااه
المرةم ال يه يساوون مه اللوكيميا القا ماه أجال المقنيال السوامال اللساعيال الماليال م ال :الةوا  )Znاالكاراا  )Crا
الىقاس  )Cuا الق ي  )Feا األوةيمال م ال  )superoxide dismutase (SODا lactate dehydrogenase
. )(LDH
النتنا  :ا تاااا مموىاظ السىاصاارالىا اللساعيال م ال تركياة الىقاااس الكاراا الق يا ا الةوا ك ياار راص المرةام الا يه
يساوون مه ىرطان ال ا القا عىا منا وال ما ماموعال الوايطر  p<0.005, p<0.05, p< 0.001ا  p<0.001علام
الموالص .كما ا تاست مموىظ أوةطل اإلوةيمال اللساعيل مه  SODا  LDHعةكل مال.ا راص المرةام الا يه يسااوون ماه
ىرطان ال ا القا عى منا ول م االصقاب  p< 0.05ا .p<0.001
االستنتاجاث .:مومويال تغيير رص المكووال اللساعيل رص ل ا ال قث ق تومسمل كأ ا تةخيليل خاصل عىا ما يااري تقلايال
ممةامىل لسالمال مرتاسل إلم  .مال . .ال ا يرج إلم أن تةخيل اللساعيل يىطوي علام الطارغ ييار اجمياا.م ا يمكاه
اىمخ امها ك يل لاقوصال ال ا.
الكلماث المفتاحيت  LDH SOD .السىاصرالىا اىرطان ال ا القا
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قوم السلوا األىاىيل  -جامسل لوليرالط يل  -كليل طب األىىان-أ عيل -السراغ.
.
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