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 چکیده:

 ایدر دنی از سرطان در بین مردان و زنان و سومین سرطان شایع ناش ریمسرطان کولورکتال سومین عامل مرگ و  مقدمه :

میباشد. استرس اکسداتیو نقش مهمی در پاتوژنز اکثر بیماری ها ازجمله سرطان دارد. در این مطالعه فاکتور های شاخص آنتی 

دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدان تام( در بیماران مبتال به سرطان کولورکتال و دیسموتاز، مالون  دیسوپر اکساکسیدان )کاتاالز، 

هدف از  قرار گرفتگردید سپس ارتباط آنها با مراحل مختلف سرطان کولورکتال مورد برسی  افراد سالم به عنوان کنترل تعیین

 .است باالتر احلمر به رطانس مرحله شرفتیپ از یریجلوگ به کمک ها دانیاکس یآنتانجام اندازه گیری این 

بیماران تاره تشخیص داده شده مبتال به سرطان کولورکتال که جهت شروع شیمی درمانی به درمانگاه   روش بررسي :

کردند پس از اخذ رضایت آگاهانه و توضیحات کافی مربوط به مطالعه، انتخاب شدند. انکولوژی بیمارستان ولیعصر مراجعه می

تعیین شده بود سپس از  ستیو پاتولوژحل مختلف سرطان کولورکتال قبل از شروع درمان توسط جراح در این بیماران مرا

بیماران و افراد سالم)افردی هستند که به عللی جهت کولونوسکوپی مراجعه و در کولونوسکوپی یافته غیر طبیعی نداشته اند( 

ی آنتی اکسیدان جهت بررسی ارتباط مراحل مختلف ها شاخصی و جداسازی سرم انجام گرفت. و در مرحله بعد ریگ نمونه

سی سی خون گرفته شد که به  5ی آنتی اکسیدان اندازه گیری شد. از بیماران و گروه شاهد ها شاخصسرطان کولورکتال با 

ری بلند مدت به درجه و برای  نگهدا 18برای نگهداری کوتاه مدت  به یخچال منهای  ها نمونهو  شده پرداختهی سرم آن جداساز

درجه  منتقل شدند. نمونه های سرم پس از جمع آوری و رسیدن نمونه ها به تعداد مورد نظر به آزمایشگاه   08یخچال منهای 

ی سرمها با دستگاه اسپیکتروفتومتر اندازه ها دانیاکس یآنتبیوشیمی دانشکده پزشکی منقل شده و توسط متخصصین بیوشیمی سطح 

 گیری شدند.

. اند بودهنفر مبتال به سرطان کولورکتال  50نفر آنان نرمال بوده و  53نفر شرکت کرده بودند که  221: در این مطالعه نتایج 

نمایش داده شده است. در این مطالعه  relative ODبه تفکیک گرید های سرطان و گروه نرمال بر حسب  ها دانیاکس یآنتمیانگین 

تفاوت معنادار (P=0/015)و چهار (p=0/049) 9و گرید  1، بین گرید (P=0/029) بین نرمال و تمامی گریدها SODسطح 

هم تفاوت معنادار بین گروه سالم و سرطانی دیده  GSHتفاوت معناداری وجود ندارد. در سطح    4و  9مشاهده گردید ولی بین 

تفاوت معنادار بین  MDAاست. در سطح  اکسیدان کاهش یافته ، همچنین با افزایش گرید سرطان سطح این آنتی(P=0/037)شد 

اکسیدان کاهش یافته است. در  ، همچنین با افزایش گرید سرطان سطح این آنتی(P=0/004)گروه سالم و سرطانی وجود دارد

اکسیدان با افزایش گرید کاهش یافته  و سطح آنتی(P=0/029)بین تمامی گروه ها دو به دو تفاوت معنادار بوده  FRAPسطح 

 است.

 نی. در اابدیکاهش م مارانیب یها دانیاکس یسرطان سطح آنت دیگر شیبا افزا دهدیمطالعه نشان م جینتا : ها شنهادینتیجه گیري و پ

 .کنسر کولورکتال ارتباط دارد دیرها با گ دانیاکس یپژوهش نشان داده شد که سطح آنت

 .کولورکتال سرطان مراحل اکسیدان، آنتی ظرفیت:  كلیدي های واژه

 

 

 

 

 



Abstract: 

Title: Assessment of relation between Serum Antioxidant capacity and different stages of 

Colorectal cancer 

Back ground: Colorectal cancer is the third leading cause of cancer deaths among American men and 

women and the third most common cancer. In this study, antioxidant index factors (catalase, 

superoxide dismutase, malondialdehyde and total antioxidant capacity) were measured in patients 

with colorectal cancer and healthy controls. The purpose of measuring these capacities is to help 

prevent the cancer from progressing to a higher stage. (By knowing the amount of antioxidant 

deficiency, by prescribing the required amount of antioxidant to patients with colorectal cancer, it 

compensated for the antioxidant deficiency and prevented it from progressing to higher stages.) 

Method: Patients diagnosed with colorectal cancer who were referred to the oncology clinic of 

Valiasr Hospital for initiation of chemotherapy were selected after obtaining informed consent and 

sufficient study explanations. These patients have been previously designated by the surgeon and 

the pathologist for the different stages of colorectal cancer. Then, patients were sampled and 

healthy individuals too (who are referred for colonoscopy and abnormal colonoscopy). Next, 

antioxidant indices were measured to investigate the association between different stages of 

colorectal cancer with antioxidant indices. 5 cc of blood were obtained of Patients and controls 

received, separated by serum and transferred to a refrigerator minus 20 degrees for short-term 

storage and minus 80 degrees for long-term storage. Serum samples were collected and then 

transferred to the desired number (60 samples) in the biochemistry laboratory of the Medical School 

and measured by biochemistry specialists. 

Results: A total of 117 individuals were enrolled in this study, 59 of whom were normal and 58 had 

colorectal cancer. In this study, the SOD level was significantly different between normal and all 

grades (P = 0.029), between grade 2 and grade 3 (p = 0.049) and four (P = 0.015), but 3 and 4 were 

not significantly different. There was also a significant difference in GSH level between healthy and 

cancerous group (P = 0.037). At MDA level, there was a significant difference between healthy and 

cancerous group (P = 0.004), and the level of this antioxidant decreased with increasing cancer 

grade. At FRAP level, there was a significant difference between all groups (P = 0.029) and the 

antioxidant level decreased with increasing grade. 

Conclusion: The results of this study showed that with increasing grade of cancer, the level of 

antioxidants decreased. this study has shown that the level of antioxidants is related to colorectal 

cancer grade. 
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