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 الخالصه

على مرضى السرطان، مما يؤدي ˝االناتجان عن االدوية السامه للخاليا يسببان اجهاد ان الغثيان والتقيء   

 الى فقدان الشهيه و يسبب في عدم مطاوعة المرضى للعالج.

الموجوده في الغشاء enterochromaffin) هناك افتراضية بان االدويه السامه للخاليا تحفز خاليا )   

 مما يؤدي الى تحفيز مركز التقيء في الدماغ. المعوي على افراز مادة السيروتونين

 االهداف

لبحث وجود عالقة بين مستوى السيروتونين في مصل الدم مع وظائف الكبد ومعالم الدم واالثار الجانبية    

 الغثيان والتقيءعند هؤالء المرضى. ˝لهذه االدوية خصوصا

 الطريقه

دة االورام في البصرة قبل وبعد العالج الكيميائي انها دراسة متعلقه بمراقبة مرضى السرطان في وح   

ساعة حيث تم جمع المعلومات عن المرضى عن طريق قائمة خاصه بالدراسة وكذلك  72استمرت لمدة 

واجراء التحاليل المختبريه  ELISAاخذ عينات الدم من المرضى لقياس مستوى السيروتونين بطريقة 

 االخرى.

 النتائج

 %40و %31، %9مريض في دراستنا ان من يعانون من الغثيان كانوا بنسبة  100ظهران من مجموع    

 %50و %19، %6ساعه على التوالي،اما اللذين يعانون من التقيء كانوا بنسبه  72و 24قبل وعند 

 وبنفس الترتيب.

العالقه معتدة ساعه. لقد وجدت  72و 24ان شده حصول الغثيان والتقيء ازدادت بوضوح خالل    

هناك ˝بين مستوى السيروتونين وتعداد الصفيحات الدمويه قبل وبعد العالجز ايضا p< 0.01)) ˝احصائيا

عالقة ايجابية بين مستوى السيروتونين مع سرطان الغدد اللمفاويه وسرطان القولون. بينما كانت هذه العالقة 

هناك عالقه ايجابيه بين مستوى السيروتونين مع سلبية مع سرطان ابيضاض الدم. باالضافه الى ذلك كانت 

 قدرة االدوية السامه للخاليا على تحفيز القيء عند مرضى السرطان.

 االستنتاج

ان األدوية السامه للخاليا تسبب الغثيان والتقيء عند عدد البأس به من مرضى السرطان على الرغم من    

ساعه بعد العالج. وظهر ان مستوى  72و 24ل اعطائهم لألدوية  المختلفة المضاده للتقيوء خال

السيروتونين يتاثر بنوع السرطان وكذلك قدرة األدوية على تحفيز التقيء عند المرضى. لم تظهر عالقة 

 .مباشره بين تغير مستوى السيروتونين وظهور االعراض الجانبيه لألدوية السامه للخاليا كالغثيان والتقيء


