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ABSTRACT 

          Information pertaining to the lipid peroxidation and antioxidant status of patients with 
β-thalassemia has been scantly. We report here the results of our efforts in evaluation of 
some biochemical parameters such as lipid peroxidation, antioxidant, renal function and 
ferritin in sera and some blood component such as Red blood cell count, estimation of 
hemoglobin, packet cell volume, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin 
and mean corpuscular hemoglobin concentration of a group who have β-thalassemic major 
(n=25). As a result of the research serum malondialdehyde (MDA), ferittin, concentration of 
serum urea and creatinine levels in these patients were found to be increased significantly 
when compared to the disease free control (p≤0.05). Conversely levels of reduce glutathione 
and vitamin C shown to be decreased as compared to the control group (n=15). The blood 
component measurement in this study showed significantly decrease comparing with the 
control group.  
                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأثير اإلصابة  بالثالسيميا في مستوى بيروكسدة الدهن وعدد من مضادات األكسدة

  غير االنزيمية في مصل الدم
 

خصملال  

المعلومات التي تتعلق ببيروكسدة الدهن ومستوى مضادات األكسدة مع اإلصابة بمـرض الثالسـيميا              

رق في هذه الدراسة إلى قياس بعض المتغيرات الكيموحيوية فـي مـصل الـدم مثـل                 ونتط. نوعا ما ضئيلة  

بيروكسدة الدهن و الفرتين وعدد من مضادات األكسدة غير األنزيمية ووظائف الكلية باإلضافة إلى عدد من                

ى وقد أظهرت النتائج ارتفاع في مـستو      ). n=25(مكونات الدم لمجموعة من المرضى المصابين بالثالسيميا        

 والفرتين وتركيز اليوريا و الكرياتنين في المرضـى مقارنـة مـع مـستواها فـي        MDAالمالوندايالديهايد  

 مقارنة  C وبصورة معكوسة أظهرت النتائج انخفاض في مستوى الكلوتاثيون وفيتامين           ،األشخاص األصحاء 

لمرضى مقارنة مـع    وأظهرت مستويات مكونات الدم انخفاضا معنويا في ا       ). n=15(مع مجموعة السيطرة    

  .األصحاء
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