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 في موالمغنيزيوالدور المحتمل للفيتامينات المضادة لألكسدة 

  التهاب المفاصل التنكسي
  

  **           أمل محمود ركاج                               *صبحي حسين البحري

  الملخص
 في تطور مرض التهاب المفاصـل       C و Eالفيتامينات   الهدف من هذا البحث هو معرفة دور      

تم قياس تركيز هذه الفيتامينات في مصل أشخاص طبيعيين         . يف من شدته  التنكسي أو التخف  

وأشخاص مصابين بالتهاب المفاصل التنكسي، حيث تم إعطاء جميع المصابين جرعة فموية            

يوم لمدة أسبوعين ثم أعيد قياس تراكيز هذه الفيتامينات فـي           / كغ  /  ملغ   10من المغنزيوم   

ن بالتهاب المفاصل التنكسي إلى مجموعـات حـسب         المصل كما تم تقسيم المرضى المصابي     

  . شدة المرض

 في مصل  كان منخفضاCً و Eأوضحت النتائج التي حصلنا عليها أن تركيز كل من الفيتامين

المرضى المصابين بالتهاب المفاصل التنكسي مقارنة بمستواه في مجموعة الـشاهد وكـان             

ذلك وجدنا عالقة سلبية بين تركيز كل من         داللة إحصائية عالية إلى جانب       اهذا االنخفاض ذ  

وقد أدى إعطاء المغنزيوم إلى زيادة تركيز .  في المصل وبين شدة المرضC و  Eالفيتامين

  . فقط Eالفيتامين 

  :نستنتج أن

 عـد  في تطور التهاب المفاصل التنكسي، حيـث ت        هماًم  دوراً تؤديهذه الفيتامينات يمكن أن     

 كمـا   ،عامل وقائي وتخفيف شدة اإلصابة في حال إعطائهـا        كعامل خطر في حال نقصها وك     

 يخفـف مـن     ومن ثَم  في الجسم    E نستنتج أن إعطاء المغنزيوم يؤدي إلى زيادة الفيتامين       

  . تفاقم شدة اإلصابة لدى المرضى المصابين بالتهاب المفاصل التنكسي

  

  
 . جامعة دمشق- قسم الفيزيولوجيا- كلية الطب البشري-مدرس *
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A Possible Role of Antioxidant Vitamins and 
Magnesium in the Management of Osteoarthritis 

  
*                                                         Amal Rakaj** Sobhi Albahri  

Abstract  
 

Serum levels of vitamins E and C  were measured in 15 patients with Osteo- 
arthritis ( OA ) and those patients received Magnesium 10mg /kg /day for 
two weeks ,and 15 healthy subjects as a control group 

  Patients were classified  into subgroups ,those with OA according to 
disease activity and /or sevirety .  
Our data revealed a highly significant lower serum level of vitamin E and 
vitamin C in patients with OA than normal controls . 
Moreover, serum vitamin E concentrations were increased after 
adminstration of magnesium in patients with OA . 
Furthermore, serum vitamins C and E concentrations were  negatively 
correlated with both disease  activity and severity among patients with OA  
and OA with Magnesium. 
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  :الهدف من الدراسة

 معرفـة دور    إلـى تهدف هذه الدراسـة     

ــضادات  ــسدةم ــامين(األك و ) Cو Eفيت

المغنزيوم في تطـور مـرض التهـاب        

 منهـا   اإلفادةمكانية    إالمفاصل التنكسي و  

   .في العالج

  : Introductionالمقدمة 

ـ       ث العلميـة   وهناك العديـد مـن البح

والدراسات المثيرة التي تشير إلـى دور       

لحرة لألكسجين في كثيـر مـن       الجذور ا 

 دور مـضادات    ومـن ثَـم   األمراض،  

األكسدة في الوقاية منها، تتضمن الجذور      

 وفـوق  - O2الحرة  ذرة أكسجين واحدة 

  وجـذر  Superoxid anionاألكسجين 

 والماء األكـسجيني    )OH -(الهيدروكسيل

H2O2   ًخالل عمليات    التي تتشكل داخليا 

 من الخاليا   االستقالب الطبيعية وهي تنتج   

الغضروفية في التهاب المفـصل، ومـن       

العدالت خالل أذية نقص التروية وإعادة      

التروية، وهذه اآللية فسرت بأن ضـغط       

 بالسائل الخاللي   األكسجين يكون منخفضاً  

و إن تحريك المفاصل المصابة      الملتهب،

بااللتهاب يؤدي إلى ضغط عابر كـاٍف       

إلغالق األوعية الدموية وإحداث نقـص      

كمـا أن    تروية الغشاء الزليلي السطحي،   

عدم كفاية التروية الدموية ينـتج عنهـا        

  . )3( هاتشكل الجذور الحرة وإنتاج

يمكن أن تُحدث الجذور الحـرة  أذيـة         

عكوسة أو ال عكوسة في البنيات المختلفة      

، )RNAو DNA (مثل الحموض األمينية  

البروتين والدسم، والنسيج الضام وخاصة     

  .قد الغضروفيالمركب المع

 إن أذية هذه البنى سوف تـؤدي إلـى         

حدوث أنماط مختلفة مـن الـسرطانات،       

أمراض المناعة الذاتيـة ، مثـل الـداء         

الرثواتي أو األمـراض التنكـسية مثـل       

  .)6(التهاب المفاصل التنكسي

تعمل مضادات األكسدة كنظـام دفـاعي        

تتخلص بها األنسجة من الجذور الحـرة       

يتها أو تمنع األذيـة     قبل أن تؤدي إلى أذ    

التأكسدية من االنتـشار يتـضمن هـذا        

الجهاز الدفاعي  األنظيمات داخل خلوية      
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 superoxideمثل سوبر أكسيد ديزموتاز

desmotase) (ــاالز ،  )catalase( كتــ

، وهــو )pyroxidase)(25(بيروكـسيداز 

 يتضمن جزيئات مختلفة صـغيرة       أيضاً

 E فيتامين(تقسم إلى جزيئات ذوابة بالدسم    

ذوابة بالماء   ،) و بيليروبين  Aو الفيتامين   

 Cيعـد الفيتـامين     ) ، بوالت Cفيتامين  (

الخط األول من مضادات األكـسدة فـي        

 و تظهر تأثيراته جلية     )5(مصل اإلنسان   

 Eكثر وضوحاً مـن الفيتـامين       أبشكل  

ذلك فقد اقترح   ى  لإ إضافة    Aوالفيتامين  

 يعيـد تـشكيل   ن َأنيمكC  الفيتامين نأ

 جانـب تـأثيره     إلـى  )E) 17الفيتامين  

 اًدور C للفيتـامين    نإالمضاد لألكسدة و  

 في إعادة ترميم المفاصـل ، مثـل         اًهام

تركيب الكوالجين الذي يعتمد على وجود      

  .)17(هذا الفيتامين

أشارت الكثير من الدراسات  إلى أهمية       

 في الوقايـة    Eهذا الفيتامين مع الفيتامين     

التنكسي والرثواني،  من التهاب المفاصل    

 انخفاض تركيز هذه الفيتامينات في      يعدو

  . )6,17,19 (المصل من عوامل الخطر

وفي دراسة حديثة  أن األشخاص الـذين        

 التهاب مفاصل كـان لـديهم       يعانون من 

ــامين ــستوى الفيت ــامينE م  A  والفيت

  .)8( منخفضاً

        كما وجد في دراسـات حديثـة أخـرى        

ــنق) 18,22,23( ــي أن ال ــشديد ف ص ال

المغنزيوم يؤدي إلى زيادة األكسدة فـي       

األنسجة في حين أن إعطاءه  أدى إلـى         

 ومـن ثَـم    ،إنقاص األكسدة الفائقة للدسم   

إنقاص الجذور الحـرة باألنـسجة عـن        

 فـي   Eطريق زيادة تركيـز الفيتـامين     

  .المصل

بينمــا أعطــى بعــض العلمــاء    

 فـي عـالج التهـاب       A,C,Eالفيتامينات

نكـسي اسـتعمل آخـرون      المفاصل الت 

 لمعالجة التهـاب المفاصـل      Eالفيتامين    

 لم يجد أي    همالتنكسي  في حين أن بعض     

فعالية عند إعطاء هذه الفيتامينـات فـي        

  .)4,9(التهاب المفاصل التنكسي 

  المرضى والطرق
  :Patients and Methods  

 شخصاً طبيعياً   15أجريت الدراسة على    

 15و  ) Iمجموعة الـشاهد، مجموعـة      (

 التهـاب مفاصـل     يعانون مـن   اًمريض

من المراجعين فـي    )IIمجموعة  (تنكسي  

قسم العالج الفيزيائي في مـشفى األسـد        
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 75-50 بـين    األعمارتراوحت   .الجامعي

 أعطي المرضـى فـي      وإناثاً سنة ذكوراً 

المجموعة الثانيـة المغنزيـوم بمعـدل       

يوم فمويـاً لمـدة أسـبوعين       /كغ/ملغ10

ـ ُأ). IIIمجموعة  (  العينـات مـن     تذَِخ

وهنا اعتبرت كشاهد عنـدما     iiالمجموعة

ــا ُأ ــوم له ــي المغنيزي  فأصــبحتعط

وقــد تمــت القياســات  iiiالمجموعــة 

  هالمخبرية قبل إعطاء المغنيزيوم وبعـد     

  . وفي مجموعة الشاهد

تم تصنيف التهاب لمفصل التنكسي  فـي    

 الذي صـنفه  ART MANالركبة حسب 

  : وهو) 1,12,19(حسب درجة اإلصابة

   الموجودات      الدرجة      

   .صفر      طبيعي فقط ألم مفصلي

       بدء تضيق بالمسافة المفـصلية           -1

   .ويمكن مشاهدة تشكيل مناقير بسيطة

        منــاقير واضــحة التــشكل و -2

   .تضيق بسيط بالمسافة المفصلية

مناقير عظمية متوسطة، تضيق           -3

 تشوه  اناًواضح بالمسافة المفصلية و أحي    

   . العظماتفاح

مناقير كبيرة ، تضيق واضـح             -4

في المسافة المفصلية، تصلب شديد، تشوه     

واضح، بالعظم وتشكالت كيسية تحـت      

  .الغضروف

خذ قصة سـريرية كاملـة وفحـص        َأتم  

سريري شامل وتم اسـتبعاد األشـخاص       

 وتـم  Vit E أو Vit C الـذين يأخـذون  

ة صور شعاعية بـسيط   X- RAYإجراء

 RF , وفحوص دموية العامل الرثيـاني 

والبـروتين   CBC تعداد دمـوي كامـل  

  . للمرضى كافة CRPالتفاعلي االرتكاسي

ثم ُأخذت عينات من  الدم لمعرفة مستوى        

Vit C , Vit E   و حفظت فـي الثالجـة 

 مغطاة بـورق    أنابيب داخل   80–بدرجة  

األلمنيوم لمنع تخرب الفيتامينـات فـي       

جهـاز استـشراب    الضوء وتم استخدام    

ــع  ــسائل الرفيـ ــازالـ   High اإلنجـ
performance liquide chromatography 

HPLC)(       وهو جهاز معـايرة بواسـطة

  واحـداً  وهو ليس جهازاً   ,التفريق اللوني 

  . هي طريقة للقياسإنّما

  : Cطريق قياس الفيتامين

تم قياس حمـض األسـكوربيك حـسب        

 ,Monaharan and Schwille) 20طريقة

زع البروتين من العينة  بإضـافة        نُ .)24

مكل من   100مكل من السيروم إلى      100
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ــم /  10% ــم  /حج  Perchloricحج

acid         في أنبوب مثفلة  ولف بطبقـة مـن

ورق األلمنيوم، و ترك المزيج في درجة       

جل نزع البروتين   أدقيقة من    20مئوية ل 4

بشكل كامل ثم وضعت العينة في المثفلة       

  . قةلمدة دقي/   دورة 12000

أخذنا الجزء الطـافي ووضـعناه فـي        

HPLC  لقياس الفيتامين C  

Mobile Phase )هو ) الطور المتحرك

طور تحرك السائل المراد فحصة من 

  . بالجهازاألسفل إلىعلى األ

ــل   Isocratic Potassium  13,6نح

Dihyrogen Phosphate    في لتـر مـاء

PH = 2.34 ــفور ــع حمــض الفوس  م

د في درجـة    /مل1معدل التدفق   . المركز

 الكاشفة  ةوجمحرارة الغرفة عدلنا طول ال    

 Cقمة  معدل الفيتـامين   nm 250  حتى

  . دقيقة3.6خذ عند أ

   :Eطريقة قياس الفيتامين 

 حـسب طريقـة     Eتم قياس الفيتامين 
David and James ( 1980 ) ) 4 (  

  :تحضير العينة

 مل مـن االيتـانول  الـذي         0,5نضيف  

سيتات الرتنيك إلى   ل من ا  /ملغ0,6يحوي  

 مل من السيروم في أنبوب زجاجي       0,5

يمزج بشكل عمودي لمـدة     . ملم   75×10

 مل ايتر بترولـي     0,5ثم نضيف   . دقيقة  

ثم . لمزيج ويمزج لمدة دقيقة   ى ا لإيضاف  

 5  لمدة    ة دور 600يوضع في المثفلة عند     

ننقل الجزء الطافي إلـى أنبـوب       . دقائق

آخر بممص ويبخر حتى الجفـاف فـي        

مئوية في محم مائي في تيـار        60درجة  

  .النتروجين

 250يعاد حل القـسم المـستخلص فـي         

ويمزج بشكل  ,  من االيتانول  اًميكرو ليتر 

ويرشـح عبـر     , دقيقـة  2عمودي لمدة   

  . HPLCوتوضع العينة في  0.2Uمرشح 

  :تحضير المحلول العياري

يحـل   )توكـوفيرول (المحلول العيـاري  

ــل  ــالكلورفورم، ويح ــأب ــر ويم دد كث

بااليثانول حتى نحصل على تركيز نهائي      

ل ،التركيز الحقيقي للمحلول    / ملغ 9 قرابة

العيـــاري عـــدد مـــن موجـــات 

 = at 292   at 1780 75.8االمتـصاص 
cm-1  . mol -1   

  :جل التوكوفيرولأمن 

) Mobil Phaseــرك ــور المتح ) الط

. دقيقة/مل1لإليتانول ومعدل التدفق  كان      
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 حتـى   mm 300الموجة الكاشفة كانـت 

  . دقيقة 608التوكوفيرول كان عند

  Results: النتـائـج

بعد إجراء المعايرات الكيميائية 

للفيتامينات المضادة لألكسدة في 

  : المجموعات كافة تبين ما يلي

  ) مل/غرام ميكرو(  Eتركيز الفيتامين.آ 

): مجموعــة الــشاهد( Iالمجموعــة .1

 كان Eنالحظ أن مجال قيمة الفيتامين

مل ومتوسط القيمـة    / مكغ 6ـ    2بين

  . مل/ مكغ1.14 + 4.30

كان متوسـط قيمـة     : IIالمجموعة   .2

 1.63 + 3.13) مل/مكغ( Eالفيتامين

ونالحظ  5.80 ـ   1.2والمجال كان بين

 داللـة إحـصائية     اأن النقص كان ذ   

   .)I , II    )1.92= Tبين المجموعة 

المجال كـان بـين     : IIIالمجموعة   .3

 كانـت   ومتوسط القيمة5.00 ـ   1.50

ــادة 1.06 + 4.92 ــظ أن زي  ونالح

عـن   III في المجموعة    Eالفيتامين  

ــة ــة  IIالمجموع ــت ذات دالل كان

   . ) T = 1.30( إحصائية 

  ) مل/غرام ميكرو( Cتركيز الفيتامين. ب 

): مجموعة الشاهد (   I المجوعة .1

 C 0.63 + 8.03متوسط تركيز الفيتامين 

  . 9 ـ 7مل والمجال بين/مكغ

ــة  المجم.2 ــاب ( IIوع ــة الته مجموع

 3.2المجال كان بين    ): المفاصل التنكسي 

 + 5.25مل والمتوسط كـان     /مكغ   8.9ـ   

  داللة إحـصائية او النقص كان ذ 2.20

4.13 = T .  

ــة.3 ــل ( III المجموع ــاب المفاص الته

المتوســط ): التنكــسي مــع المغنزيــوم

مل والمجال بـين    / مكغ 1.09+  4.62كان

  .مل/مكغ6 ـ 2

  اإلحصائي لـم نجـد تبـدالً       وبالتطبيق

ـ  بين المجاًإحصائي                II, III  موعةــــ
)1.27=T (  

  .)2 ، 1( شكل )3 ، 2 ، 1(الجدول 

عالقة درجة اإلصابة مع تركيـز      . جـ  

    C و   Eالفيتامينات 

  :  II المجموعة .1

  : E الفيتامين 

الدرجة األولى كان متوسط     •

ــامين  E    4.2 + 0.09الفيتــ

   .لم/مكغ
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الدرجة الثانية كان متوسط     •

 E    2.9 + 0.82الفيتــــامين 

   .مل/مكغ

الدرجة الثالثة كان متوسـط     •
ــامين   E    1.5 + 0.84 الفيتـ

   .مل/مكغ
 وجد أنه كلما زادت     اإلحصائيوبالتحليل  

 Eشدة اإلصابة كان النقص في الفيتامين       
  . إحصائيةكثر وهي ذات داللة أ

  5و 4الجدول 
  : Cالفيتامين 

المتوسـط  : رجة األولى الد •
   .مل/مكغ1.01 + 8.05كان 

المتوسـط  : الدرجة الثانيـة   •
  .مل/ مكغ1.10 + 3.98كان 

المتوسـط  : الدرجة الثالثـة   •
  .مل/ مكغ1.20 + 3.58كان 

  
وبالتحليل اإلحصائي وجـد أنـه كلمـا        
ازدادت درجة اإلصـابة كـان نقـص        

 .إحصائيةوهي ذات داللة  . كبرأالفيتامين  
  5 الجدول

  : IIIموعة المج. 2
  :  Eالفيتامين 

متوسـط  : الدرجة األولـى   •
 + 3.8 كـان   Eتركيز الفيتامين

   .مل/مكغ 0.95
متوسـط  : الدرجة الثانيـة   •

 + 2.8كان   Eتركيز الفيتامين 
  .مل/ مكغ0.75

متوسـط  : الدرجة الثالثـة   •
 2.16 كـان   Eتركيز الفيتامين 

  .مل/مكغ 0.17+
وبالتحليل اإلحصائي وجد أنه في الدرجة      

 Eالثة كان ازدياد مـستوى الفيتـامين        الث
في المجموعة الثالثـة منـه فـي          كثرأ

  .المجموعة الثانية
  :  Cالفيتامين  

مـستوى  : الدرجة األولـى   •
 + 5.32 كان  Cتركيز الفيتامين

   .مل/مكغ 1.40
مـستوى  : الدرجة الثانيـة   •

 4.82 كـان   Cتركيز الفيتامين 
   .مل/ مكغ1.05+ 
مـستوى  : الدرجة الثالثـة   •

 + 4.3كان   C   الفيتامين تركيز

  .مل/مكغ 1.25
وبالتحليل اإلحصائي وجد أنه كلما زادت      

كبـر فـي    أدرجة اإلصابة كان النقص     
أي أن  ) مـل /مكـغ (Cتركيز الفيتـامين    

العالقة سلبية أي كلمـا زادت اإلصـابة        
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وهي ذات داللـة    . ازداد نقص الفيتامين    
   5جدول . إحصائية

ــدول  ــكل  ) 5 ، 4( جـ   )4 ، 3( شـ

 
 
 
 
 
  

Group III  
OA with Mg  

Group II  
OA  

Group I  
Control  

V.C Ug / 
ml  

VE Ug / ml  V.C Ug / ml  VE Ug / ml  V.C Ug / 
ml  

Ug / ml   VE  

5.50  5.00  8.80  5.80  7.00  2.50  

6.00  4.10  7.80  4.70  7.50  3.50  

5.00  4.80  8.10  5.00  7.80  4.70  

5.50  3.90  8.90  4.80  8.10  2.00  

4.80  5.40  7.40  4.70  7.10  5.00  

3.50  4.20  4.50  3.50  9.00  3.50  

6.00  3.40  3.50  2.00  8.90  3.10  

4.80  5.40  3.90  2.80  8.50  4.80  

5.60  4.80  4.00  1.70  8.00  4.70  

3.40  5.90  4.00  4.50  8.00  5.80  

3.90 6.50 3.30 1.70 8.70 6.00 

4.40 5.20 3.90 1.30 7.90 4.90 

4.80 4.90 3.50 1.50 7.80 4.80 

2.00 5.40 3.20 1.20 7.40 4.50 

4.20 5.00 4.00 1.80 8.80 4.70 

200 - 600 1.50- 500 3.20 – 8.90 1.20 –5.80 700 - 900 2- 6 Range 

4.62 + 1.09 4.92 + 1.06 5.25 + 2.20 3.13 +1.63 8.03 + 0.63 4.30 
+1.14 

Mean 
+ SD 

  *4.13 *1.92   T 

*1.27 *1.30     T 

  )1الجدول رقم  (
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OA with Magnesium  O. A  Control  
Mean + SD  Mean + SD  Mean + 

SD  
Vitamin  

4.92 + 1.60  3.13 + 1.43 
T = 1.92*  

4.30 + 1.14  E  
4.62 + 1.09  5.25 + 2.20 

*T = 4.13  
8.03 + 0.63  C  

  )2الجدول رقم  (
 
  

OA with Magnesium  O. A  
Mean + SD  Mean + SD  Vitamin  

4.92 + 1.06 
T = 1.30*  

3.13 + 1.63  E  
4.62 + 1.09 
T = 1.87*  

5.25 + 2.20  C  

  )3الجدول رقم  (

  

  

  
OA with Magnesium  OA 

Vitamin C 
Mean + SD  

Vitamin E  
Mean + SD  

Vitamin C  
Mean + SD  

Vitamin E 
Mean + SD  

Grade  

5.50  5.00 -  8.80 -  5.08 -  Grade 0   
5.32 + 1.40  3.8 + 0.95  8.05 + 1.01  4.2 + 0.09  Grade I  
4.82 + 1.05  2.8 + 0.75  3.98 + 1.10  2.9 + 0.82  Grade II  
4.3 + 1.25  2.16 + 0.17  3.58 + 120  1.5 + 0.84  Grade III  

  ) 4الجدول رقم (

  

  

  10واإلناث   5كان الذكور   IIالمجموعة 

   سنة  58.7 متوسط العمر75 ـ  50العمر بين 

  . بالساعة 18 ـ  15لتثفل بين سرعة ا
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Grading  Group  

Vit E       - 0.918*  
Vit C         - 8.97*  

II  

Vit E       - 0.544*  
Vit C       - 0.566*  

III  

  ) 5الجدول رقم  (

  

  

  

  

  

  

  

  11الشكل رقم الشكل رقم 

  ))IIIIII  و  وIIII  في المجموعة    في المجموعة  CC   و الفيتامين و الفيتامين  EEمتوسط تركيز الفيتامين متوسط تركيز الفيتامين ((

  

  

  

0

1

2

3

4

5

6

Group II Group III

Vit  E
Vit  C
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  22قم قم الشكل رالشكل ر

  ))IIII ,  , IIIIII  في المجموعتين   في المجموعتين CC  و   و EEعالقة شدة اإلصابة مع تركيز الفيتامين عالقة شدة اإلصابة مع تركيز الفيتامين  ( (

  

  

  

  

  

  33الشكل رقم الشكل رقم 

  ) ) العالقة الخطية بين الفيتامينات وشدة اإلصابةالعالقة الخطية بين الفيتامينات وشدة اإلصابة (  ( 

  

  

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

OA OA + Mg OA OA + Mg OA OA + Mg

Vit  E
Vit  C

-10

-8

-6

-4

-2

0
II III

Vit  E
Vit  C
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  Discussion المناقشة

ــى دور    ــدة عل ــاك دالالت متزاي هن

 الفيتامينات المضادة لألكسدة الفيتـامين  

C ــامين ــع حــ Eوالفيت ــي من دوث ف

االضطرابات التنكسية والمناعية ، وقـد      

أشارت دراسات عدة إلى وجود عالقـة       

بين انخفاض مستوى هذه الفيتامينـات و       

 كما اقترحـت    )8(تطور تلك األمراض    

ــذه  ــود دور له ــرى وج ــات أخ دراس

الفيتامينات في عالج التهـاب المفاصـل       

التنكسي والتهـاب المفاصـل الرثـواني       

ء األنـسجة    وتسريع شـفا   )6,10,13,14(

  . )21(المصابة و تحسين المناعة 

أكثـر  يعد التهاب المفاصل التنكسي من      

 حيث يـصيب    اًعواألمراض التنكسية شي  

الماليين من الناس في العالم ويرافق هذا       

المرض درجة خفيفة من التهاب الغـشاء       

  .)21(غلب األحيان أالزليلي في 

ولقد  كان الهدف من هذه الدراسة هـو         

 Vitو Vit E(هذه الفيتامينات معرفة دور 

C( مراضية إ المغنزيوم في    إلىضافة   باإل

  .التنكس المفصلي

 E بينت دراستنا  أن تركيـز الفيتـامين         

    التنكـسي  قل في التهاب المفاصـل      أكان  

  بالمقارنة مـع الـشاهد       1.63+ 3.13( 

 وهذا االختالف كان ذو     ).1.14 + 3.40

 ،)P > 0.05 , T = 1.92( داللة إحصائية

 أخفض في  Cأيضاً كان تركيز الفيتامين

       مجموعة التهـاب المفاصـل التنكـسي       

 +8.03بالمقارنة مع الشاهد  2.2+ 3.25 (

 داللة إحصائية   ا وهذا االختالف ذ   .)0.63
)P > 0.05 , T = 4.13.(   

وكانت هذه النتائج متوافقة مع دراسـات       

أخرى و التي وجـدت أن الـنقص فـي     

 عنـد مرضـى     E,Cينات  مستوى الفيتام 

 دالئـل   االتهاب المفاصل التنكسي كان ذ    

 إحصائية بالمقارنة مع مجموعة الـشاهد      

)7 , 8 ,23 ,24 ,25 (.  

 Eكما وجدنا زيادة في مستوى الفيتامين       

في المصل عند المرضى الذين أعطـوا       

  1.06 + 4.9(المغنزيوم لمدة أسـبوعين 

 .)1.63 + 3.13 بالمقارنة قبل اإلعطـاء 

ت هذه الزيادة ذات داللة إحـصائية       وكان

وهذا يتوافق مع دراسات حديثة تشير إلى       

أن نقص المغنزيوم عند حيوان التجربـة       

يؤدي إلى حدوث اضطرابات تأكسدية في    

مـن   ه المغنزيـوم يزيـد    ءحين أن إعطا  
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 في المصل ويـنقص     Eتركيز الفيتامين   

  . )18,22,23(من األكسدة الفائقة للدسم 

الت ذات داللة إحصائية    لم تكن هناك تبد   

 قبل إعطـاء المغنزيـوم    Cفي الفيتامين

  .وبعده

رضـى المـصابين بالتهـاب      مقسمنا ال 

المفاصل التنكسي  فـي هـذه الدراسـة         

حسب التـصنيف الـدولي إلـى أربـع         

 وقـد   ،مجموعات حسب فعالية المرضى   

تبين وجود عالقة ارتباط سلبية بين كـل        

  . وشدة المرضC  و  Eمن الفيتامين 

 كلما زادت شـدة اإلصـابة أو زادت       أي

 Eفعاليتها كان النقص أكبر في الفيتامينين

  .Cو 

   :Summaryالخالصة 

في المرضى المصابين بالتهاب المفاصل     

 C و   Eالتنكسي كان مستوى الفيتامينين     

 ، مقارنةً مع مجموعـة الـشاهد      منخفضاً

اسة وجود عالقة   رولقد وجدنا في هذه الد    

وتركيــز ســلبية بــين شــدة المــرض 

 في المصل لذلك يمكننا  E , Cالفيتامينين

االستنتاج أن المستوى المـنخفض مـن       

 يعد  Vit Eو  Vit C مضادات األكسدة 

كعامل خطر في تطور حدثية التنكس في       

التهاب المفاصل التنكسي، كمـا يمكننـا        

استعمال المغنزيـوم الـذي يزيـد مـن         

 بآلية ال تزال غير واضـحة       Eالفيتامين  

هاب المفاصل التنكسي للتقليل  من      في الت 

وقد أوصـى عـدد مـن       , تطور التنكس 

 فـي   Cو   Eالعلماء باستخدام الفيتـامين     

  .)6,11,14,17(عالج هذا المرض

  :Recommendationsالتوصيات  

 من الدراسات العلمية ومن نتائج      وأخيراً

ـ     شـدة التـنكس     أنتنتج  سهذه الدراسة ن

 Cينات   مع تراكيز الفيتام   تتناسب عكسياً 

 , Eه يمكن باستعمال  الفيتاميناتنَّأ وEو 

C   الـذي يزيـد ن     ( المغنزيوم إعطاءو

 والذي يعمل كمـضاد     Eتركيز الفيتامين   

 يقي ويحسن الكثير مـن    أنيمكن  ) أكسدة

 .حــاالت التهــاب المفاصــل التنكــسي
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