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ِن الرَِّحيمِ   ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم َٰ

 

 

اِت لَُّه م ا ِفي السَّم او   جَل  ت ْأُخُذُه ِسن ٌة و َل  ن  ْوٌم  جاللَُّه َل  ِإل َٰه  ِإَلَّ ُهو  اْلح يُّ اْلق يُّوُم 
ُه ِإَلَّ بِِإْذنِِه م ن ذ ا الَِّذي ي شْ و م ا ِفي اْْل ْرِض  أ ْيِديِهْم و م ا  ي  ْعل ُم م ا ب  ْين   جف ُع ِعند 

ْلف ُهمْ  ُه السَّم او اِت و ِسع  ُكْرِسيُّ  جْن ِعْلِمِه ِإَلَّ ِبم ا ش اء  و َل  ُيِحيُطون  ِبش ْيٍء م   خ 
  (255)اْلع ِظيمُ و ُهو  اْلع ِليُّ  جْفُظُهم او َل  ي  ُئوُدُه حِ  و اْْل ْرض  

                                  

 

 صدق اهلل العظيم                                                             

 (522آية  –البقرة  سورة)                                                  



 

 االهداء
                                              الى سيد البشرية رسول الرحمة سيدنا محمد )صلى اهلل عليه وسلم ( وآله الطيبين الطاهرين    

 .حابه الميامين )رضى اهلل عنهم ( وأص
 

  إلكمال قوتيالى تلك المرأة العظيمة التي ربت وعلمت التي لطالما نظرت لعينيها الستمد منها 
 (.أمي الغالية)حبيبة  مسيرتي العلمية تقف كلماتي عاجزة عن شكرك يا

 
 

من  ر الىائنبراس الذي ينير دربي الى من علمني أن اصمد امام أمواج البحر الثالالى قدوتي و 
 به اليك يامن افديك بروحي الى حبيبي) أبي العزيز(. افتخارا  رفعت راسي عاليا 

 
 

 الذي علمني أن ارتقي سلم الحياة بشيءألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل الى من سعى وشقى 
 . ) مقداد ومحمد وعلي ( بحكمة وصبر الى أخوتي

 
 

 ونحن نشق الطريق معا   الى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي الى من سرنا سويا  
 . العزيزات ) هديل و استبرق و دالل (نحو النجاح واالبداع يدا بيد أخواتي 

 
الى أجمل واروع نعمة اعطاها اهلل لي الى نور عيني ومصباح طريقي الى من أنسني في دراستي 

وشاركني همومي تذكارا  وتقدير الى أزهار النرجس التي تفيض حبا  ونقاء  وعطرا  حفظك اهلل من كل 
 شر شريك حياتي )لؤي قاسم عبدالحميد( .

 
   ي في خطواتي الى مصدر الطيبة والقلب النقي نلي مسيرتي وسند ايقن بقدرتي ويسر الى من

 . (وديع محمد)  االستاذ
 
                                                                                  

 



 الشكر والتقدير
بنور العلم  متلئأوصلني بهذا المكان المبسم اهلل والحمد هلل الذي خلق األنسان وعلمه البيان الذي 

 .وافضل الصالة والسالم على سيد الخلق رسول الرحمة واالنسانية محمد)صلى اهلل عليه وسلم (
 

 يسعني اال ان اقدم شكري الى كل من وقف بجانبي وسهل عملي ال بعد شكري هلل ورسوله الكريم ال
 لكم .تكفي كلمات االمتنان لكنها جزء صغير من تقديري 

 
لى الذين علموني حروفا من ذهب وكلمات ادة كلية التربية للعلوم الصرفة إعملاتقدم بالشكر الجزيل 

لى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم ا  من درر وعبارات من أسمى واحلى عبارات في العلم و 
 .ى تدريسياشرفوا عل لى تدريسين علوم الحياة الذينسيرة العلم والنجاح إمنارة تنير لنا 

 
على الرسالة االستاذ المساعد الدكتور )عمار لرئيس القسم والمشرف  كما واتقدم بشكري وامتناني
 و الذي كان ذروتي وجل قوتي ومعنوياتي المليئة باألمل فشكرا له احمد سلطان القرة غولي (

 أنارت بوجودها عتمةتلك التي الى المشرفة على الرسالة استاذ مساعد دكتور )ابتسام بداي حسان ( 
 . دربي وسروري وضيائي

 
مساعد المدرس الستاذي أل و (مهدي مساعد )مهند وهيبالمدرس الستاذي ألأقدم شكري بكل سرور 
أتممت هذا البحث فقد كان معي خطوة بخطوة ولم يكتفي بل  الذي لواله ما )لؤي قاسم عبد الحميد( 

 .كان سند لكثير من طالب دراسات العليا لك مني تحية تقدير ووفقك اهلل 
 

مدرس دكتور)علي حافظ عمران( جامعة الالى  وري ان اقدم شكري وعرفانيمن عظيم شرفي وسر 
وأقدم فائق الشكر والتقدير الوحدة البايولوجية ألمراض الدم المناطق الحارة  -العلوم بغداد/ كلية

 .خصائي الدكتور )محمد وهيب فارس( في مستشفى بعقوبة التعليمي /العيادة االستشاريةلأل
 

من لى ينفع به وأن يجعله لوجهه الكريم إل المولى عز وجل أن واقدم ثمرة سنواتي الدراسية سائ
مرضى التهاب المفاصل تحملوا االلم الى من ذرفت الدمع عند رؤيتهم الى من ادعوا الباري لشفائهم 

 الرثوي .
                  واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين              

 



 

 المشرفيناقرار 

-ILئية ومصلية للبين االبيضاض التاسع يجز  )دراسة بـــ الموسومة عداد هذه الرسالةإن بأشهد ن

التي قدمتها طالبة الماجستير  (ب المفاصل الرثوي في محافظة ديالىمرضى التهابعض  ىلد 9
في قسم علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة/  جرت تحت إشرافنا قد العزاوي( )أسيل جواد كاظم

 . جامعة ديالى, وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الحياة
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 رئيس قسم علوم الحياة ةتوصي

 رشح هذه الرسالة الى المناقشةنعلى التوصيات المتوافرة  بناءا                 
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 عمار احمد سلطان  االسم :

              دكتور ستاذ مساعدأ : العلمي لقبال

 9102 \    \   التاريخ : 



 اقرار المقوم اللغوي

 IL-9جزيئية ومصلية للبين االبيضاض التاسع  دراسة) بـــشهد ان اعداد هذه الرسالة الموسومة أ
التي قدمتها طالبة الماجستير  (مرضى التهاب المفاصل الرثوي في محافظة ديالى بعض ىلد

, وصحح ما ورد فيها من أخطاء تمت مراجعتها من الناحية اللغوية  )أسيل جواد كاظم العزاوي(
للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة االسلوب وصحة لغوية وتعبيرية , وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة 

 التعبير .
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 اقرار المقوم العلمي

ى لد IL-9جزيئية ومصلية للبين االبيضاض التاسع دراسة) بـــ هذه الرسالة الموسومة شهد انأ

)أسيل التي قدمتها طالبة الماجستير  (مرضى التهاب المفاصل الرثوي في محافظة ديالىبعض 
تمت مراجعتها من الناحية العلمية، وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة قد  العزاوي( جواد كاظم 

. 
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 إقرار لجنة المناقشة

 

أننننننننننا اطلعنننننننننا علننننننننى رسننننننننالة الماجسننننننننتير  , اعضنننننننناء لجنننننننننة المناقشننننننننة نشننننننننهدرئنننننننني  و نحننننننننن       
بعضضضضضض ى لةةةةةد IL-9جزيئيةةةةةة ومصةةةةةلية للبةةةةةين االبيضةةةةةاض التاسةةةةةع  دراسةةةةةة) بننننننننن الموسنننننومة  

       مننننننن قبننننننل الطالبننننننة ةقدمننننننالم ( مرضضضضضضضى التهضضضضضضاب المفاصضضضضضضل الرثضضضضضضوي فضضضضضضي محافظضضضضضضة ديضضضضضضالى
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الماجسنننننتير فننننني علنننننوم الحيننننناة  شنننننهادةنهنننننا جنننننديرة بنننننالقبول لنينننننل ا  و ( 9102 /   /   ) فننننني تننننناري 
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 Abstract II الخالصة
 

  الخالصة 

هو مرض مزمن يصيب المفاصل  RA) )Rheumatoid arthritisالرثويلتهاب المفاصل ا      

ن له صفات جينية، سريرية، مرضية، ومناعية إذ أويمر بأطوار متناوبة من الشفاء واالنتكاس 

تم إجراء الدراسة الحالية على مجموعة من المرضى المراجعين في مستشفى بعقوبة  مميزة.

     لغاية   0202 -7 -02 للفترة، و من جميع اقضية محافظة ديالى االستشاريةالتعليمي/ العيادة 

 -29تراوحت اعمارهم بين  ((RA مريض مصاب 50تم جمع عينات الدم من إذ ،  0202 -0 -0

بعد كمجموعة سيطرة أصحاء ظاهريًا  شخاصإمن  عينة دم 50من ناحية اخرى جمعت و سنة  75

شملت الدراسة  .سنة 75 –02 بين، تراوحت اعمارهم أن تم تشخيص من قبل الطبيب المختص 

 تقنية ايجاد لتتابع النيوكليوتيدةب( IL-9)التاسع  جين البين االبيضاضل الوراثيالتغاير  الكشف عن

sequencing  عالقته بمرضو RA)) واجراء فحص  ،لمرضسببة لكعامل من عوامل الخطورة الم

 . االليزاتقنية ب IL-9الخلوية لحركيلمناعي 

 بلغت RA) ) بمرض عالية من النساء المصاباتن نسبة أظهرت نتائج الدراسة الحالية أ     

 ةلفئبا RA))مرضالب صابةلألنسبة  نسبة االصابة بالذكور , وكانت اعلى %6 بمقارنة  94%

   نسبة االصابة بالمرض للفئة العمرية %06مقارنة ب  %38 أذ بلغت سنة  54 - 45العمرية

,  rs2069882قع اللمو  IL-9تم التحري فيها عن التغايرات لجين الجزيئيةفي الدراسة  62-72

rs1271895407 ,rs768274071 ,  rs1284377142شارت نتائج الدراسة الحالية ان جين أ

IL-9  موقعفي rs2069882 ،rs1271895407  ،هو عامل من عوامل الخطر على التوالي

 %22.22بالنسبة لمجموعة المرضى وبنسبة TT, AAالوراثيالطراز لوجود ، لمرض لالمصاحب 

  على التوالي. %70.00، %77.72بنسبة T, Aتهماواليال 44.44%، 



 Abstract II الخالصة
 

 ,Tتهماواليال%02،%42انخفاض بنسبةلمجموعة السيطرة TT ,AAالوراثيالطراز بينما سجل 

A بالمرض ر لإلصابةواظهر كنمط مسبب خط على التوالي، %62،%72بنسبة ((RA.  

 rs1284377142 لموقعل IL-9جين التغيرات لاشارت نتائج الدراسة الحالية ان عالوة على ذلك، 

 ،rs768274071  ،هو عامل من عوامل الخطر المصاحب لمرض على التوالي((RA ، لوجود

  A تهماليالأ و %66.66، %22.22بالنسبة لمجموعة المرضى وبنسبة  AA،GGالطراز الوراثي 

،G  الوراثي ز الطر  تبينما سجلعلى التوالي،  %77.72،  %70.00بنسبةAA  ، TT لمجموعة

لكالهما على التوالي،  %72بنسبة A ،T  تهمااليال و %62،  %42السيطرة انخفاض بنسبة 

  بالمرض. صابةر لإلمسبب خطواظهر كنمط 

في مصل مرضى  IL-9اوضحت نتائج الفحص المناعي بتقنية االليزا اعلى نسبة لمستوى       

( مقارنة مع  06.26 ±02. 260) pg-ml التهاب المفاصل بوسط حسابي وانحراف معياري بنسبة 

( في مجموعة السيطرة مع وجود 07.22 ±220.42)pg-ml وسط حسابي وانحراف معياري بنسبة

اعتمادًا على الفئات IL-9 عند مقارنة مستوى .ومرضIL-9 بين مستوى  p<0.01عالقة معنوية 

بوسط RA))ابين بمرض في مصل المرضى المص IL-9العمرية ظهرت اعلى نسبة لمستوى 

مع  مقارنة  24 -42في الفئة العمرية  pg/ml (27369.12±31.) حسابي وانحراف معياري بنسبة

  . 72 – 62في الفئة العمرية   pg/ml (350.40±24.00)وسط حسابي وانحراف معياري بنسبة 

للبين لجين للنيوكليوتيدة المفردة  واخيراً اشارت نتائج الدراسة الحالية الى أن تعدد المظهرية

كذلك أظهرت   ,((RAمرض ربما له دور في االلية حدوث   rs20698882ابيضاض التاسع لل 

تهاب مرضى العينات في  البين االبيضاض التاسع نتائج الدراسة المناعية ارتفاع في مستويات

 المفاصل الرثوي مما يشير الى األهمية المناعية لهذ الحركي الخلوي في التهاب المفاصل الرثوي.
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 Introduction المقدمة.1
ة يكثر امراض المناعأهو   Rheumatoid arthritis ( RA)الرثويالمفاصل  التهاب

هو من  ثويالتهاب المفاصل الر  ويعتبر (.Schett,2011و  Mclnnesفي العالم) الذاتية شيوعا  

 ل الصغيرة في اليدين والقدمينعلى المفاص رية األولية التي تؤثر بشكل رئيسالمظاهر السري

Widdifield)  لى التورم إتهاب المفاصل في الجسم مما يؤدي ال وقد ينتشر (. 2013خرون ,آو

 (. 2012خرون, آو  Lee) تهلوظيف نهامكانية فقدامع والتصلب والتلف المفصلي 

 ,خرونآو Page )حالة وفاة على مستوى العالم  28000 حوالي1990 وقد سجلت في عام        

 Lozono حالة وفاة على مستوى العالم ) 49000حوالي  هنتج عن 2010في عام و  (. 2002

 صيب اكثر منأوكذلك  ,حالة وفاة 38000حوالي  هنتج عن 2013في عام و (. 2012 خرون ,آو 

 ويلتهاب المفاصل الرثأوتتراوح نسبة  2015عام في ويالرثبالتهاب المفاصل مليون شخص  24,5

  .( 2016خرون , آو   Smolen ) في الدول المتقدمة%0.5 -1في البالغين حوالي

سهمت أسباب حدوث مرض التهاب المفاصل الرثوي غير معروفة لكن على الرغم من إن أ

تسهم في  وعوامل مناعية وتفاعلها معا   وبيئية وراثيةفي االصابة بالمرض منها عوامل  عوامل عدة

من العوامل التدخين ف (. 2017خرون ,آو   Firestein) ظهور مرض التهاب المفاصل الرثوي

 االصابة  يزيد من خطر إذفي السكان القوقازيين,  ثويلحدوث التهاب المفاصل الر  ةالخطر  البيئية

لديهم , أولئك يكون مدمنينالمدخنين خاصة عند الرجال المدخنين ثالث مرات مقارنة مع غير ال

بينما تنخفض نسبة  .( Pollard;2010,2016 واخرون, (Sugiyama جابيا  يا الرثويعامل 

ثنا  الحمل لكن أت الهرمونية التي تراف  النسا  عند الحمل نتيجة التحوال (RA)االصابة بمرض 

التدخل  ببسبعند النسا  المتعددات االنجاب  النسا  وخصوصا   بعد الوالدة تزداد نسبة االصابة في

 (.2014خرون , آو  deman)الهرموني بعد الوالدة
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حدى أوقد ذكرت  ,وشدته(RA) في مخاطر مرض  واضحا   العوامل الوراثية دورا  تؤدي 

حيث ازدادت  RAلمرض  ( (Honozygoteالتوائم المتماثلة الزيجة على  جريتأالتي  الدراسات

للتوائم  %5-2وحوالي  % 1مقارنة بغير التوائم من عامة الناس بنسبة % 15-12نسبته حوالي 

 Kaminsky  ) قارب من الدرجة االولىا من األوغيره (Heterozygote)االخوية الغير متماثلة 

لى إادة خطر االصابة بالمرض من ثالث زي في التاريخ العائلي جينيا  وقد أسهم (.  2009خرون ,آو 

فوجدت نسبتها تتراوح  ,تم دراسة الجينات المسؤولة عن المرض  2016وفي عام , خمس مرات 

 (. 2016خرون , آو  Smolenمن حاالت التهاب المفاصل الرثوي المصلي ) %  65-40بين 

 Major (MHC)لمعقد التواف  النسيجي  لثانيبجينات من النوع ا قويا   ارتباطا   ((RAيرتبط 

Histocompatibility complex Class II    للمستضدHLA-DR4  هو العامل الجيني

ما الطفرات التي تؤثر على المسارات المناعية أ ,الرئيسي يختلف نسبيا بين المجموعات العرقية

 لذاتيةالمسلك المناعي ايادة تنشيط ( وز  CD28  ,CD40لالستجابة المشتركة, على سبيل المثال )

  .( 2016خرون , آو   Smolen) HLAيبدو أن تأثيرها اقل من طفرات 

 Class IIفي الصنف الثاني من موجود  (RA)الجينية لمرض خطر المخاطر أان 

MHC  ي في ثو حتماالت تطور التهاب المفاصل الر انسبة يشكل من التأثير الجيني  % 40حوالي

بين  رتباطتم وصف هذا اال . 5:1هو حوالي  MHC class HLA-DR4االفراد الذين لديهم 

HLA-DR وRA   1970في عام  مبدئياs  مع مالحظة انHLA-DR4 تسلسالت  موجود بشكل

والذي هو  glutamine-leucine-arginine-alanine-alanine( QKRAA)احماض امينية 

 DR1b (Weyandالى سالسل  باإلضافة  DR14     و  DR4 مناط  موجود في بعض

 .1992)خرون , آو 
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تحفيز االستجابة المناعية في التهاب المفاصل الرثوي  في CD4+Tcell تشارك خاليا محددة 

على األرجح كاستجابة لمستضد خارجي غير معروف او ذاتي المنشأ ونتيجة لذلك تنتج الخاليا 

ة مهم مناعية قوية ذات أدوار جزيئات هيوالتي  حركيات الخلويةلل الوحيدة والبالعم والخاليا الليفية

وقد أفادت العديد من الدراسات عن  . األعضا لألصابه باألحيا  المجهرية أو الستجابات افي  

لمناعة ا وأمراض زراعة او نقل االعضا   في رفض للحركيات الخلوية الجيني  دور تعدد األشكال

  (.2015وآخرون ، Nadeem 2002;وآخرون,  Bukhari) الذاتية واألمراض الخبيثة

 هناك .، والتمايز والوظيفةبمثابة عوامل لتنشيط الخالياCytokine  تعد الحركيات الخلوية

على توازن  للحركيات الخلوية وانتاجها مما يؤثر الجيني األشكال حول تعدد عدة بحوث او دراسات

   تغايرات في نيوكليوتيده واحده وتسمى لتغايرات الوراثية اما تكون ن معظم اإ .االستجابة المناعية

 (SNPs )Single nucleotide polymorphism  او Microsatelite التغاير الوراثي التوابع

لقاعدة مفردة  Insersionمن التغايرات الوراثية مثل طفرات االدراج الصغيرة  وهنالك انواع اخرى 

 يعد (. 2015 خرون,آو (Connelly من التسلسل النيوكليوتيدي  Deletion او حذف قاعدة 

 لاللتهاب المبدئ ةخلويال اتحركيمن ال TNF-αالفا  -الورمي عامل النخر

Proinflammatory) )  في تنظيم االستجابة االلتهابية في التهاب المفاصل  محوريا   دورا  يؤدي

  .RA (Ghaffar ,(2016في  TNFالرثوي وتوجد العديد من النظريات حول كيفية حدوث إطال 

      IL-1في االستجابة  ا  حيوي ا  دور  يؤدي  وهو احد الوسائط المهمة في االستجابة االلتهابية كما

 ا  مهم ا  دور تؤدي الطبيعية للجسم وفي تطور الحالة المرضية التي تقود الى التهابات مزمنة, والتي 

 2008 خرون,آو  Frasca) ينظم وظائف المناعة المكتسبة يضا  أفي المناعة الذاتية و  ا  وحيوي

 (.Lwakura,2010و
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مهم   IL-10لى ان تعدد االشكال للنيوكليوتيدة المفردة لالنترلوكين إخرى توصلت أوفي دراسة  

المسببة للمرض  جدا في معالجة التهاب المفاصل الرثوي من خالل ايقاف العوامل االلتهابية

(Broeren  6201,خرونآو.) أن إلىحدى الدراسات أنتائج  وتشير IL-9 والخاليا Th9ؤديقد ت 

-Kundu  2015;خرون,آو  Ciccia) المناعة الذاتية التهابات في التسبب فيمهما   دورا  

Raychaudhuri  2016خرون,آو.) 

جروها على المرضى البرازيليين زيادة أفي دراسة  2015عام  واخرون Dantas وجد قدو         

،  IL-9 عدد من الخاليا تنتج لكون ،RAفي مصل مرضى  -IL 9ملحوظة في تركيز انترلوكين 

، Lumphoid cell Innateالفطرية والخاليا اللمفاوية  ,B cellو،  T regulatoryمثل الخاليا 

اليا العضالت ، والخاليا متعددة األشكال ، والخاليا الظهارية وخMast cellوالخاليا البدينة 

فضال عن  .(2015خرون,آو (Ciccia في تنظيم المناعة االلتهابية  ا  مهم ا  دور  والتي تؤدي، الملسا 

أداة مفيدة للتحليل األنثروبولوجي والتنبؤ  لسيتوكينلتعدد األشكال الجيني  ان دراسة شارتأ،ذلك

 (. 2015خرون آ, و Al-Kinaniللقابلية الوراثية لألمراض لدى بعض السكان )

 :Aims of Studyاهداف الدراسة
 

همية مرض التهاب المفاصل ولعدم او قلة وجود دراسات وراثية جزيئية ومناعية ألما تقدم من  نظرا  

 : اآلتيةوع الدراسة ليشمل الجوانب لذا اقترح موض عن هذا المرض في مجتمع ديالى

المسببة   IL-9االنترلوكين  جين الموجودة فيالطفرات التغايرات او عن  الكشف جزيئيا   -1

ل تقنية ايجاد التتابع النيوكليوتيدي عماستوباالبلمرة المتسلسل انزيم تفاعل  عمالستباللمرض 

Sequencing technique  .  

تائجها مع ومقارنة نليزا اختبار اآل عمالباست في مصل المرضى IL-9االنترلوكين التحري عن  -2

 .نتائج االشخاص االصحا 

file:///C:/Users/Linux/Desktop/Ù�Ù�Ø§Ø¦Ù�%20Ø³Ø¹Ù�Ø§Øª/IL-9,%20a%20local%20growth%20factor%20for%20synovial%20T%20cells%20in%20inflammatory%20arthritis%20-%20ScienceDirect.htm%23!
file:///C:/Users/Linux/Desktop/Ù�Ù�Ø§Ø¦Ù�%20Ø³Ø¹Ù�Ø§Øª/IL-9,%20a%20local%20growth%20factor%20for%20synovial%20T%20cells%20in%20inflammatory%20arthritis%20-%20ScienceDirect.htm%23!
file:///C:/Users/Linux/Desktop/Ù�Ù�Ø§Ø¦Ù�%20Ø³Ø¹Ù�Ø§Øª/IL-9,%20a%20local%20growth%20factor%20for%20synovial%20T%20cells%20in%20inflammatory%20arthritis%20-%20ScienceDirect.htm%23!
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 Literature Reviewsاستعراض المراجع  2.

 Historyالتهاب المفاصل: نبذة تاريخية 1-2   

فاكثر. بينما 35  نةالذي يظهر عادة عند س ابقراط  التهاب المفاصل ول من وصفأ أن 

، والتهاب الفقار الالصق Osteoarthritis (OA)الفصال العظميهناك أدلة مقنعة على أن 

Ankylosing spondylitis  والنقرسGout , قد وجدت منذ العصور القديمة ، وهذا ال ينطبق

جالينوس ألول مرة  ستخدمإ إذيوناني  ه, أصل Rheumatoid arthritis (RA)بالضرورة على

. التهاب المفاصل الرثوي (Symmon ,2005)مصطلح "الروماتيزم" في القرن الثاني الميالدي 

RA ـهو مرض غامض اتفق الجميع على أن أول وصف مفصل لل RA هي التي يمكن العثور 

 قدمت في جامعة باريس فيبوفيه,  –يعقوب الندر  –عليها في أطروحة الدكتوراه من أوغستين 

Snorrason)1800,2591) .   

 الباحث  ، عندما قدم1952في أوروبا عام  RAكان االعتقاد في العصور القديمة عن        

Snorrason   يمكن  ال إلى أن اشارالبيئي للمرض , و  التأثيرحول   األدلةكل ما هو متاح من

على هياكل تم العثور  ,بكثير1800 أوروبا قبل عام موجود في  RAالعثور على أدلة مقنعة أن 

سنة ، والتي تظهر التهاًبا   6500عظمية في الجزء الغربي من نهر تينيسي واألنهار الخضراء منذ 

العظمي في عام  اروالفق الحرقفيمتعدد المفاصل ، بجنب المفاصل العجزي على الجانبين متناظًرا 

جزًءا من نفس طيف المرض في الواليات المتحدة األمريكية ،  OAو  RAتم اعتبار   1848

  Atrophic arthritisو التهاب المفاصل الضخامياضموري بالتهاب الكانت تسمى 

Symmons),2005 .) 
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 : انواع التهاب المفاصل2-2 

  :  Ostepoarthritis (OA) فصال العظميال1-2-2 

الغضروف مزمن يؤثر على المفاصل المتحركة, مما يعرض  اضطرابهشاشة العظام هو        

 ,خرونآو  Lawrence)للخطرالعظم تحت الغضروف والمحيط باألنسجة الرخوية و  المفصلي

2008). OA  50 سنالفي  مرتفاع معدلهيعانون من أ الذين كبار السنبين  حالة شائعة جداً  هو 

ضعف الحركة والصالبة و م, لعادة باآل OAيتميز  (.1966واخرون,(Lawrenceكبر أف عاماً 

(Felson,2006 يرتبط .) لى فشل الحركة )إاأللم بفقدان الغضروف مما يؤديHunter 

وقد قدرت دراسة أجرتها المجموعة العلمية لمنظمة  (.2013خرون,آو  Sharma ;2006 Felsonو

 سنة او 60من سكان العالم البالغ عمرهم  %10المعنية باألمراض الرثوية أن  الصحة العالمية

 (.Pfleger ,2003وWoolf) OAشكل من اشكالله اكثر من  كثر يتأثرونأ

لبالغين الذين بين مجموعة من ا  OAنتشارإتصوير باألشعة السينية كان معدل على ال بناءً        

 OAفي حين أن اعراض  ,%25حوالي  Swedenالسويد  في عاماً 56-84 نتتراوح اعمارهم بي

(.العوامل التي تم تحديدها ترتبط 2015واخرون,Turkiewicz ) %15 هاكانت نسبة انتشار الركبة 

وعيوب الغضاريف والعوامل الوراثية وتشمل  , والسمنة, وضعف العضالت ,بااللتهابات OAبال 

 لم العظام انخفاض في سلوك حياه المريض وقد تؤدي األالركبة والوركين  واليد والمعصم 

Sowah) ,2018)واخرون. 
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 Juvenile Idiopathicمجهول السبب الشبابيالتهاب المفاصل الرثياني 2-2-2 

Arthritis (JIA) : 

 , عاقة الجسدية في جميع أنحاء العالمااللم المفاصل و ثر األسباب شيوعا آلهو واحد من اك        

التهاب المفاصل ولكن  ,(Albers,2015 ; 2013خرون,آو  AL-Rawiالعراق )بما في ذلك 

من تان وعتان رئيسممج هما (RAالمفاصل الرثوي )( والتهاب JIA)الشبابي مجهول السبب 

 (.Shaham ,2012و Marzan) الملتهبة التي تتميز بها المفاصل المزمن التهاب المفاصل

-IL-1  ,TNF,مثل  JIAـللضية امر ألفي ا بارزاً  دوراً تؤدي  التي  هنالك بعض الحركيات الخلوية

α مما يؤدي إلى تدمير الغضروف وتضيق المساحات المشتركة وتأكلها(Wallace خرون,وآ 

2012.) 

 SLE)):  Systemic lupus Erythematosusاألحمراري داء الذئب  3-2-2

عتالل االذي يؤدي الى و ( من أمراض المناعة الذاتية SLE)يعد داء الذئب األحمراري         

مما يحفز انتاج ,جهزة الجسم كالجهاز العصبي والكلى والمفاصل والقلب والرئتين أالعديد من 

األجسام المضادة الموجهة ضد العضيات والتراكيب الخلوية كالحوامض النووية والبروتينات 

مرض داء الذئب األحمراري يهاجم العديد من أجهزة  الجسم  . (2016خرون ,آو  Zhaoالمختلفة )

عن  ومختلف أنواع الخاليا مما يحفز الجهاز المناعي على تفعيل االستجابة المناعية الذاتية فضالً 

م ألا يصاحب اإلصابة بداء الذئب األحمراري.( 5102خرون,وآ Li)أحدث االلتهابات النسيجية 

والجلد والتهاب األغشية حول الرئتين والقلب كما تشمل اإلصابة  الوجهالمفاصل والتهابها وطفح في 

 (.Putterman,2015و Mohanالكليتين والتهابها مسببا الفشل الكلوي )
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ضطرابات الدموية ونقص أو ألا المظاهر األخرى للمرض هي المظاهر الدموية التي ترافقها حدوث

 Azizoddinوالصفيحات الدموية وفقر الدم )زيادة في أعداد خاليا الدم البيضاء والحمراء 

 (.2017خرون,آو 

 : Goutالنقرس  2-2-4 

وسبب ذلك نتيجة فرط  النقرس هو مرض متعدد العوامل يتميز بالتهاب المفاصل الحاد ,      

مستويات  واقة أن قابلية النقرس أظهرت التحليالت الجينية السابوقد , الدم  في حمض اليوريك

ة لنيوكليوتيداألشكال بتعدد ترتبط هي التي SUA))  Serum uric acid في الدم اليوريك امضح

;  2016خرون ,آو  Matsuoناقلة )الجينات ال( لعدة جينات بما في ذلك SNPs) المفردة

Sakiyama  يؤثر على و اللتهاب المفاصل  النقرس هو الشكل األكثر شيوعاً  .(2016 ,خرونآو

أللتهاب المفاصل لدى الرجال الذين تزيد  السبب األكثر شيوعاً ويعتبر  ,من عامة السكان1-2%

 (.2013 ,خرونآو  Roddy)عاما 04أعمارهم عن 

 RA))Rheumatoid arthritisمرض االلتهاب المفاصل الرثوي  5 -2-2

كلمة يونانية تعني التهاب مفاصل مصحوب بحمى  التهاب المفاصل الرثوي مشتق من        

التي تعتبر معقدة و أحد امراض المناعة الذاتية  يعتبرو ( . 1441واخرون ,  Paget) روماتيزمية

األكثر بروزا في و لفقدان العظام والتهاب المفاصل المزمن  سبب الرئيسمهو الو  RAوراثيا

لجسم في معظم ا RAيهاجم لدى الرجال ما النساء ضعف في المرض  ينتشر معات البيضاء,تجمال

ثم تطورت ,  RA لـكتشاف المؤشرات الحيوية لاسهل علماء الوراثة حيث   40األحيان في سن ال 

معقد ن أن وقابلية المرض على الرغم م SNPsطرق متعددة للكشف عن العالقة بين فحص 

يعتبر الجين  HLA-DRβ1))الجزيء  الصنف الثاني مجموعة نسان الالتوافق النسيجي في ا
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ينية أخرى في اماكن ج SNPs ثويالتهاب المفاصل الر األكثر دراسة واألكثر ارتباطا مع حساسية 

 (.2015وآخرون , Saad )هذا المرض الكشف عن قد تساهم في

و Rheumatoid factor (RF) عندما يتم تشخيص من قبل الطبيب المرض سريريًا يتم تحليل 

  Anti-citrullinated protein antibodies اضداد البروتين المضاد للسيتروجين

Westwood) (ACC/ ACPAs)  , وايضا يتم التشخيص عن طريق .(1442واخرون

Erythrocyte sedimentation rate( ESR)  هو مؤشر غير محدد النشاط المرض وغالبا ما

     يستخدم من قبل االطباء في المساعدة في تشخيص ومتابعة العديد من االضطرابات االلتهابية 

( Hua ,1427واخرون. ) ( CRP) protein C-reactive  هو بروتين  يعتبر مكون رئيسي في

االستجابة الحادة للعدوئ وااللتهاب ويستخدم على نطاق واسع كعالمة حساسة لكن غير محددة 

 ( .1420واخرون,  Ammitzbqllلاللتهاب )

   الزالليهو التهاب الغشاء  ويرثداء الالالناشئ عن  –المفاصل السبب الرئيس اللتهاب      

التهاب الغشاء المفصلي الى )السينوفيلي ( المبطن للمفصل وأغشية األربطة العضلية , مما يؤدي 

حركة المفصل ثم يبدأ المفصل في التأكل مما يشوه المفصل ويفقده  تقييدالى التصاق االنسجة و و 

 هو RA لمرض خطرالويعتقد أن ماال يقل عن ثلثي  (.Geraci ,2007و   Majithiaوظيفته)

من يك RAالوراثي لعامل  والخطر . 2000 )واخرون , MacGregorعوامل الجينية )المن خالل 

  (HLA-DRβ1)الجزيء  مجموعةللصنف الثاني ا نسانلال عقد التوافق النسيجيفي م

(Gourraud  ,2007واخرون). كامل ولكن بشكل  لم يتم فهم مسببات التهاب المفاصل الرثوي

تلعب الوراثة دورا مهما في خطورة المرض و ينطوي على تفاعل معقد من البيئية والعوامل الوراثية 

 (.Firestein,5112عدوى ويبدأ التهاب المفاصل ) من المحتمل أن يكون السبب مناعة ذاتية او

ؤدي الى االن وهنالك العديد من االسباب التي تأن السبب الحقيقي للمرض غير معروف لحد 
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االستخدام المفرط  ,,العامل الوراثي ) تقدم العمر, التاريخ العائلي للمرضتطوير المرض منها

لذا يصنف ( امراض اخرى )كاختالل الجهاز المناعي(  ,لمفصل معين , الجروح , زيادة الوزن

  (. 2003خرون ,آو   Solomon) autoimmune diseasesضمن امراض المناعة الذاتية 

 

 لمرض العضلية  بطةار المبطن للمفصل واالغشية ال التهاب الغشاء الزليلي: (1-2شكل )   

RA Patakas, 2011) ( . 

   :Cytokine Gene Polymorphismims  تعدد األشكال الجينية للحركيات الخلوية 2-3

جزيئات ذات وزن جزيئي منخفض  وهي هي بروتينات قابلة للذوبان حركيات الخلويةال        

و الخلوي والتمايز وتشارك في جميع جوانب االستجابات المناعية الذاتية والمكتسبة بما في ذلك النم

صالح, تعمل بطريقة مستضدات غير متخصصة وتشارك في مجموعة واسعة من وااللتهاب واأل

 معينة خاليالتنشيط  Chemotaxes األنشطة البيولوجية التي تتراوح بين االنجذاب الكيمائي
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حركيات تم تحديد عدد كبير من الوقد  (.Mehta,2006) ةوأحداث تغيرات فسيولوجية واسع

أنواع  يدطوير الخاليا الليمفاوية وفي تحدتو حاسم في تنظيم  له دور والكثير منها الخلوية

 (.2008خرون ,آو  Doan)والتي تثيرها استجابات محددة االستجابات المناعية 

النيوكليوتيدات يمكن تعريف تعدد االشكال الوراثية على انها وجود لعديد من أشكال تتابع         

الحامض النووي في موقع ما داخل المجتمع أو اختالف جيني متقطع ينتج عنه أشكال أو في 

يعزز تعدد االشكال الوراثية . (2008خرون ,آو  Dai)أفراد النوع الواحدفراد بين ألانواع مختلفة من ا

يوجد نموذج مفرد واحد له  ألنه الما يستمر على مدى عدة اجيال  التنوع داخل السكان وغالباالى 

مثال  الشائع هو اشكال وال ,عيب  على االخرين فيما يتعلق باالنتخاب الطبيعي عامة اوميزة 

 (.2004خرون ,آو (Rihaردم في البشلا مختلفة من فصائل ؤدي الى انواعاالليالت المختلفة التي ت

كذلك  هاالتواصل بين ومما يسهلمن الخاليا المناعية  بشكل رئيس حركيات الخلويةنتاج الأيتم 

 ستعمال تهابات الجهازية بالاالط الخاصة بالمستضد ومواقع توس ةتكاثر الخاليا المستجيب زتحف

, االفراز Paracrine)),االفراز الجار الجنب ((Exocrineاالفراز الخارجي هي ثالث مسارات 

لذلك ظهرت تعدد األشكال  (.2008خرون,آو  Sanchez-Munoz) Endocrine))الداخلي

لقابلية المرض وشدته. تعدد األشكال عبارة عن  مهمةفي السنوات األخيرة كمحددات  الوراثية

انها تحدث في أو التي تختلف عن الطفرات الجينية و حامض النووي, التباينات طبيعية في تسلسل 

من تعدد  %90ما يقارب  على االقل ,%1السكان االصحاء الطبيعيين ولديها تردد ال يقل عن 

 بسبب استبدال قاعدة واحدة. SNPs االشكال الوراثية المفردة اشكال الحامض النووي هي
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 و ()التوابع الدقيقة جدا mini satelliteو ويشمل البعض االخر تعدد اشكال االضافة أو الحذف 

micro satelliteالتوابع الدقيقة() Ulger) بين  اترت العديد من العالقبختاوقد  (.2014خرون, آو

      في المختبر حركيات الخلوية والتعبير الجيني لل للحركيات الخلوية تعدد االشكال الجينية 

 Hollegard ) السريرية باألمراضوالقابلية على شدة االصابة  (Exvivo) الحي خارج الجسم

لتأثير تعدد  االجراءات هذهتخضع  ومع ذلك قد (.2014 ,خرونآو ; Bidwell ,2006  Ulgerو

 .(Mehra ,2012و (Kaur الخلويمستقبل الحركي السيتوكينات لجينات االشكال الوراثية من ال

 Cytokine Geneلسيتوكينات لحديث حول تعدد االشكال الجينية أن العلم ا        

polymorphismims (CGPs)  التعبير بفراد والتي تم اكتشافها ال تتأثر فقط االختالفات بين األو

 ختالفاتاألو  رية,ياض وتطورها وشدتها والنتائج السر مر األبولكن أيضا  , حركيات الخلويةلالجيني 

نتيجة االنتخاب الطبيعي هو  على مستوى السكان أساساً  CGPsالعرقية المالحظة في أنماط 

 -العوامل البيئية والتفاعالت المعقدة بين المضيفو  دقيقة )الجراثيم(,الكائنات الحية الوالذي فرضته 

والبيانات  ,مناعية الستجابة ألتركيب اباينات السكانية في القدرة على الممرض وهذا يرتبط مع الت

في  SNPsاالشكال لنيوكليوتيدات  دمر السنين قد حددت العديد من تعدالتي تم انشاؤها على 

فقط من  ليس التي ال تشكل عالمات مهمة هامستقبالتالحركيات الخلوية وجينات جينات مختلف 

  االمراض ولكن ايضا كمؤشرات حيوية محتملة من قابلية المرض وشدته مسببات م افضلهاجل ف

( Fang 2010;خرون ,آو   FareedوAfzal ,2013 ). 

وظيفيا على تنظيم  يؤثر طبيعي اال أن بعضهاهو على الرغم من أن معظم تعدد االشكال        

االشكال الوظيفية المتعددة على الرغم من كونها  هعن وظيفة بروتينات مشفرة هذ التعبير الجيني أو

قابلية التعرض للمرض وشدته هم في االختالف بين االفراد في منخفضة لكنها يمكن أن تسا

(Conde  2013خرون ,آو.) المفردة أداة متزايدة االهمية لدراسة  ةتعد االشكال المتعددة النيوكليوتيد
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شيوعا هو دراسات مرتبطة بالمرض التي تهدف إلى  األكثر احد تطبيقاتهأينوم , و تركيب وتاريخ الج

د معرفة يدجل تحأوالمرض من  SNPاستكشاف ارتباطات ذات داللة إحصائية بين االليالت 

 (.2014 خرون ,آو  Ning)له  الجينات المسببة

في المناطق  SNPsما توجد هذا الجينات كثيرا ً  حركيات الخلوية فيما يتعلق بجينات ال       

دورا في التي ثبت أنها تلعب و  ومستقبالتها, حركيات الخلويةاللجين  interonsاو  5و 3التنظمية 

:عن طريق تغير  تيةليات الممكنة اآليني من خالل واحدة أو اكثر من اآلالج تنظيم مدى التعبير

  او  enhancer التالعب تركيب مواقع الكاتم )الكابح( عامل النسخ داخل المحفز,

Silencers داخلinterons ,حشوة النووية لبناء الوتغير مواقع الربط ضمن  او في مناطق بعيدة

 (.2013واخرون,  Longhiالتي تعدل نشاط المحفز) architecturalعوامل النسخ 

 :interleukin-9  (IL-9 )التاسع البين االبيضاض 4-2

حد أ حد عوامل النمو وايضاً أك 1980s اتالثمانيننهاية تم وصف ألول مرة  IL-9 جين        

ن من الحركيات الخلوية ي الجهاز المناعي وال زال لحد اآلالحركيات الخلوية المتعددة الوظائف ف

(.وقد ارتبط في كثير من Kaplan,2011و Goswami)لحد االن  الغير مفهومة او معروفة

 نجي (.1998خرون ,آو Temann  ; 2002;خرون آو (Temann  األحيان مع التهاب الحساسية 

IL-9 5سومو موجود على الكروم البشري (Mock  1990خرون, آو.)  يكون داخل خالياTh2 

 يتم انتاجه ,(1997خرون , آو  (Nicolaides حركيات الخلويةالالمشرف مجموعة من الجينات 

IL-9  بما في ذلك الخاليا  أنواع عدة من الخاليابواسطةT ( المساعدةGessner  خرون , آو

1993.) 
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خاليا الوخاليا البدينة و   NK T cell  الطبيعةخاليا القاتلة الو  Th17وخاليا  Th9وخاليا  

Tالتنظيمية (Treg و )ذاتيةخاليا الليمفاوية الالمجموعة الثانية من الinnate lymphoid cell 

type2 (ILC2)(Stassen  2000خرون,آو  ; Lu  2006خرون,آو ; Roediger وWeninger ,

2015.) 

 

        RAعلى مرض التهاب المفاصل  (IL-9)( يوضح دور البين االبيضاضي  التاسع 2-2شكل )
(http://May2017.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary? ENSG00000145839) 

, والتهاب الجلد  Asthma ل الربولتهابية مثًا في األمراض األحاسم اً دور  IL-9يعمل 

 Systemic lupus erythematosus ةازي, والذئبة الحمامية الجهAtopic dermatitis التأتبي

مضاد لاللتهاب أو ك عمل كمبدئ, وقد يRheumatoid arthritisوالتهاب المفاصل الرثوي 

على تنكس  IL-9ومرحلة المرض وايضا تأثير  IL-9على دور مصدر إفراز  لاللتهاب اعتماداً 

 Orthopedic necrosis ferneral head  الغضروف في مرضى نخر العظام الفخذي 
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(ONFH) (Leng 1421خرون, وآ ; Roy وGowami ,1427.)  في مرضىONFH  ترتبط

زيادة ملحوظة في  IL-9الحركيات الخلوية االلتهابية ارتباطا وثيقا مع تطور وشدة المرض, وقد بلغ 

 Zhang خرون,آو  ;Dantas 2013خرون,آو  RA)) (Hughes-Austinاألمصال مرضى 

  (.5102واخرون , 2015;

, 5q31-32البشري في مجموعة  5 موسومو الكر الذراع الطويل من على  IL-9 يقع جين       

 5qعدد من االمراض منها حذف الذراع القصير في متالزمة مواء القطط و هاالمنطقة التي توجد في

    (.1991خرون ,آو  Kelleher)المكتسبفي متالزمة مرض تضخم نقي العظم  الذراع الطويل

IL-9  هو  بولي ببتيد احاديglycosylated  من األحماض األمينية مع الوزن  011من  تكونيو

  .( Kaplan  ,5100و Goswami)كيلو دالتون  01-52الجزيئي من 

في المقام  المرض يؤثرو مزمنة الذاتية المناعة المرض ا من لتهاب المفاصل الرثوي هوأ      

في الغالب في  B cellوTcell وتشارك الخاليا   Synovial jointsاألول على المفاصل الزليلية 

-TNF-α,IL-6,ILتفاعل السايتوكين المنشئ لاللتهاب مثل لى جنب مع إجنبا  RAالتسبب في 

1β   - وIL-17(Van de Sande  وBaeten,(2016. IL-9  وخالياTh9  في التهاب المفاصل

لفقري أو العمود ا هو مرض التهابي مزمن يؤثر على PSA)) Psoriatic arthritis الصدفي

, خرونآو  Olivieriعائلي )تاريخ ولديهم الذين يعانون من الصدفية  المفاصل الطرفية للمرضى

 Th1 يسببه مجموعة من الحركيات الخلوية منها  PSA منذ فترة طويلة اعتبر مرض  (.2014

 (.Ritchling,2015و Barnas) IL-12و   (IFN-δ)االنترفيرون مع 
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واضحًا   دوراً  ؤديت التي , والمكتسبة ذاتيةالمناعة ال من قد ثبت أن كلفي األوان االخيرة       

 ;5105,خرونآو  Maedaفي بدء التهاب االنسجة ) تسهم قدالتي   IL-23و Th17 تفعيل في

Raychaudhuri , وقد ثبت أن  (.1429واخرونPsoriasis وPSA  حدوث ببقوة مرتبطة

كانت أعلى في السائل  IL-9أن مستويات  وحظل .2013) ,خرونآو  Van prate)االمعاء التهاب 

 في المرضى الذين يعانون من Tعزز نشاط وانتشار الخاليا ي IL-9وأن  RAالزليلي لمرض 

 (.2016واخرون, Raychaudhui- Kundu) التهاب المفاصل الرثوي

في لتمايز ل عدهجوالت بعد  ،المختبرفي  IL-9 إلنتاج Th17البشرية خاليا الزرع تم       

 Th17      , التائية ذاكرة خاليا في ,  IL-9تعبير  تكتسبTh17 بعض خاليا  المختبر فكانت

 مشترك النتاج اإلن تعزز ا اً ايضيمكن و  IL-21و  IL-1βمثل   حركيات الخلويةال انتاج  تعزز

التي ال تشترك في  Tالخاليا  على انتاج  IL-9 زراعات تحتوي ذلك ومع IL-17و IL-9 لل

االولية                       يمكن أن تكون الخاليا  (.2010خرون, آو  Beriou) IL-17التعبير عن 

عند التنشيط  مختلفة في مجموعات فرعية ةوظيفيو  تخصصاً أكثر  T CD+  Primary ) االصل(

حيان من خالل مالمح ( والتي تقاس في كثير من األTh1 ,Th2,Th17,Th22,Treg)مثل 

  يتواسطهIL-9 أن تحفيز (.2005واخرون, Harrington)حفزة المتميزة انها م حركيات الخلويةال

من الحركيات  Th9للعديد من الحركيات الخلوية وهو أمر مهم جدًا في تطور خاليا إشارات  دمج

والذي يناقض بشكل  ,IL-4و TGF-βهو مزيج من  IL- 9الخلوية المساهمة في حث او تحفيز 

عن طريق   Tregيعزز خاليا  IL-4 وحدها دون TGF-β, الفردية  حركيات الخلوية حاد دور ال

 هذا يسلط الضوء على, و  5Thتحفيزيدعم  TGF-βنوحدها دو  IL-4 بينما, Foxp3 تحفيز

   وTh2 عن خاليا مختلفة  مجموعة فرعية باعتبارها Th9 يضع الخاليا ايضاً و  Th9 تحريض

Treg  , IL-4ينشط  STAT6)) Signal transducer and activator of transcription 
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-Tويقمع  PU.Iبتنشيط يقوم   -βTGF بينما ,IFR4)) Interferon regulatory factor 4 و

bet (T-bex express in t cell و )عامل النسخ(GATA3)    GATA-binding protein 3 

  Reiner, 2002و IL-9(Murphy عن تعبيرالى  نهاية يقودالوتكامل تلك األحداث في 

Ansel; ,2006 واخرون  Perumal; وKaplan,2011.) 

في حد ذاته على نطاق  رسدو حديثا  كتشفتالتي أ من الحركيات الخلوية  IL-9 ذلك يعدلو      

    IL-2 receptor γ commonينتمي الى عائلة من السيتوكينات التي تستخدم  IL-9،واسع

(IL-2Rγc) مستقبالت عائلة المشتركة لالوحدة الفرعية  هيIL-2  أفراد مماثلة الى عدد من و

تكون في  هدور  يعتقد كان   IL-9 , (IL-2,IL-4,IL-7,IL-15,IL-21)مثل   العوائل األخرى

لكن أظهرت دراسات الحقة أن  , Tتكاثر الخاليا  حث ة هوالرئيس هتوظيف Tخلية  عامل النمو

IL-9  له تأثير ضعيف في أنتشار الخالياT ( األوليةLi  ,1998)واخرون.  

ه السبب في أن ان  يعتقدو  Th17 خاليا بمسار ذات عالقة من حركيات خلوية هو IL-9ن إ     

في تطوير عدد من امراض  اساسياً  دوراً Th17 خاليا  تؤدي (.5100واخرون , Kim)RA حدوث

 ,واخرون Wong ;5105واخرون , Chenالمناعة الذاتية بما في ذلك الذئبة الحمامية الجهازية)

في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الرثوي -IL  9وقد قيمت الدراسات دور.)5112

(Hughes-Austin ,2013 واخرون Ouyang; ,2013واخرون.)  لى إهنالك بعض األدلة تشير

الذاتية على وجه الخصوص في  المسببة االمراض المناعةهي  Th17الخاليا  من IL-9نتاج أن إ

و المناعة الذاتية التجريبية  Asthma والربو Type 1 diabetes االول  داء السكري من النوع 

 encephalomyelitis  experimental autoimmune    EAE))( Beriou للتهاب  الدماغ
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 ستجيبالتي تمن الخاليا  عدةنواع أهنالك (.2012واخرون, Sismanopoulos 2010;واخرون, 

خاليا الظهارية في الرئة الللمستضد و , خلية المقدمة Tخاليا  بما في ذلك خاليا البدينة , IL-9 لل

المقدمة  في الخلية TGF-β انتاجيعزز  IL-9خاليا البدينة يبدو أن الفي ,  والقناة الهضمية

 عامل و lipopolysaccharideالناتج عن  مضاد االكسدة نخفاض إلى إيؤدي و هذا  للمستضد

واخرون,  ; Pilette  2000واخرون, Grohmann)المتحررTNF-α  الفا–الورمي التنخر

2002.)  

 من خالل الخلية المقدمة للمستضد Tثيرات غير المباشرة على الخالياأالى الت باإلضافة     

APC يبدو أن ,IL-9  الكابح للخاليا  التأثيريزيد(Treg  )نتشار وتراكم الخاليا ا ويعززTh17 

(Elyaman ,2009واخرون.)  نتاج أارتبطIL-9  ألول مرة مع النمط الظاهري Th2 والعديد من

من  , ومع ذلكTh2  ـنماذج من المناعة المرتبط بال اختباراتها كانت IL-9 ـالمهام االولية لل

التي Th1 ,  Th17( ,Treg)التنظيمية  T من الخالياو  في ظل ظروف محددة  المعروف االن

 +T CDانتج من خاليا  IL-9. فقد ثبت ان  IL-9تعبر عن التي الفرعية   Tتعتبر من الخاليا

لاللتهاب ومضاد لاللتهاب  كمبدئرعية في الجسم الحي في كل من فال Th9قد تمثل الخاليا و 

(Stassen ,2012واخرون.) 

 : Single nucleutid polymorphisms (SNP)تعدد االشكال للنيوكليوتيدة المفردة5-2 

 044الى 100 التي تحدث فيو هنالك أهمية لتحديد التغيرات في تسلسل جينوم االنسان        

اختالف  ان ,في السكان %1نسبةباالنسان و  تسلسالت المن مليار  3اكثر على طول قاعدة أو 

 %90وتشكل حوالي تعدد االشكال للنيوكليوتيدة المفردة  SNP)تسلسالت الحمض النووي تسمى )

مباشر  يكون لها تأثير التي SNPs ,الجينوم البشريفي الحمض النووي اختالفات  تسلسالت  من 
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االمينية وتغير في المناطق التنظيمية االحماض تغير تسلسالت هي  المنتجة للجينالبروتين  على 

 (.2001واخرون,  Sachidanandam)تينات للجينات التي تتحكم في مستويات التعبير عن البرو 

( اي تسلسل القاعدة A ,T,G ,Cتسلسل حامض النووي هو تحديد ترتيب أربع قواعد  )        

ختالفات الجينوم يشمل الطفرات و تعدد االشكال والتي )الحامض النووي( أ   DNAفي جزيئة 

 50    ذإيمكن تميزها بواسطة التردد , باإلضافة الى ذلك االرتباط مع المرض , الموقع في الجينوم 

هو تعدد األشكال اذا كان احد التتابعات المحتملة  Gلديهم  %7, والباقي Cمن الناس لديهم  %

وهذا  Gلديهم  0.1و  Cمن الناس لديهم  (% 99.9)من السكان  %1بدرجة أقل من  موجودا

واحدة او قاعدة يمكن  هو عبارة عن اختالفات تتطور على نيوكليوتيدةSNPاالختالف يسمى طفرة ,

بدال  C , Gبدال من T , Tبدال من  Aاالستبدال أي واحد من قواعد الحامض النووي ألي منها 

ليالت محتمال أربعة أشكال أو أ SNPsتم االقتراح من الناحية النظرية يمكن أن يكون لدى  Aمن 

   SNPsع ذلك تحدث هي أربعة أنواع من القواعد في الحامض النووي وتحويالت وانتقاالت وم

الثاني  adenineحيث يكون  ATGGTTAالى  AAGGTTAمن الحامض الليلين فقط تعبر 

 SNP (Davies  ,1986.)على  هو مثال thymineفي المنتصف االخر يحل محل 

تقع في ( %4) 60.00حوالييوجد  ,عامةالمحددة حاليا على الخريطة ال SNPsمليون 1.4من       

االن العديد  قليل من االحماض االمينية المتغيرةكسونات . عدد تسمى األ البروتين تشفيرمناطق 

 على الرغم من أن كلمة تعدد األشكال تم تقديمها في البداية, منها هي عبارة عن تغيرات )صامتة( 

 األشكال في الواقع تؤثر على النمطأن الكثير   الفرد ليعني االختالف الذي ليس ضاًرا أو مفيًدا

معرفة االختالف  , على الرغم من بطرق أكثر تعقيدا وأحيانا غير متوقعة  الظاهري للشخص

 التأثركيف يستجيب األفراد للمرض أو  مفيد في تحديد SNP الحمض النووي
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العالجية  واألليات دويةمع األ والسموم والمواد الكيمائية وايضاً  العوامل البيئية مثل البكتيرياب

االختالف في تسلسل الحامض النووي له تأثير كبير في معالجة األمراض المرتبطة في الجينات 

 vascular diseaseسرطان ومرض السكري وأمراض األوعية الدموية ال Cancer)المتعددة مثل )

 psychiatricنفسيةالاضطرابات  وبعضneurological عصبية الاألمراض وبعض 

disturbances التي تشارك في تسبب هذه  اتجين واحد من األمراض أكثر من في هذه ويتحكم

 (.Davies  ,1986)االمراض 

 Genom wide association studyدراسات العالمية لتتابعات الجينوم على نطاق واسع ال     

GWASs  100قد حددت التحليالت الجينومية أكثر من(SNPs والجينات المرتبطة بال )HLA ,

 (.2014واخرون ,  Okadaحول الجينات المناعية ) لى التجمعإ RAالمرتبطة بال  SNPsتميل 

سيا وامريكا آ دولفي  معينة SNPsضعفين بوجود  RAارتفاع خطر االصابة بمرض لوحظ 

( SLEبما في ذلك الذئبة الحمامية الجهازية ) االخرى , ية عدةأمراض مناعالشمالية, ترتبط مع 

(.هنالك عدد من الجينات المعنية 2015واخرون ,  Rawlingsالنوع االول  ) وداء السكري

 Yamamotoفي مختلف السكان ) RAالمرتبطة مع  SNPالمناعة المكتسبة لديها المرتبطة مع 

 . 2015)واخرون,

التي هي نتيجة   SNP بشكل تكون الجينوم البشري جينات في الوراثية  الكثير من االختالف      

 االستبدال او الحذف( بين  (تكوناما  زوج قاعدة واحد واالختالفات من الطفرات النقطية التي تنتج

 Expressed على عالمات تسلسل معبرة SNP, يمكن أن يستند تحديد الكروموسوماتتسلسالت 

Sequence Tags(ESTs) , إنشاؤها بواسطة التي يتمو run sequencing – Single  
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وتجميع التسلسل المتداخل لنفس المنطقة مختلفين تم الحصول عليها من األفراد   cDNAمن 

غير المشفر يمكن تصنيفها حسب ما إذ كانت موجودة  SNPsالجديدة ,  SNPباكتشاف تسمح 

في انتاج المعقدة قد تنشأ من االختالفات الكمية وليس النوعية , العديد من األمراض الجيناتفي 

 سلسل البروتين المشفر بواسطةيمكن تصنيفها حسب ما اذا كانت تغير تالمشفرة  SNPs ,الجينات 

 على أثارهاان تكون مصنفة حسب يمكن  تسلسل البروتينتغير ,التغيرات التي  المعدلة وراثياً  الجين

  (.Chakravarti, 2001)  البروتين  بنية

ساعدت بالتعرف على ماليين  GWAالمتعلقة بالجينوم البشري الواسع دراسات ال أن اجراء      

وقد اصبحت وسيلة مهمة الكتشاف دور الجينات في االمراض  SNPsالمعلمات الجزيئية من 

المعقدة بما في ذلك من اختالف في ترددات النمط الجيني , اختالف توازن االرتباط ومعدالت 

 GWAتستند الدراسات (. 1422واخرون ,  Kato)Recombinante rates اعادة تركيب 

للحصول على شكل االكثر شيوعا واريث ة لرسم خريطة االنماط من الممباشرة الى الجهود االخير 

 10يقدر بنحو  (.2007واخرون,  Frazaer ) SNPsمن اختالف جينوم عن طريق استخدام 

ال يقل  minor-allele اليل طفيف ( أولئك الذين لديهم تردد SNPs بتعدد االشكال) مليون مشترك

مما يسمح بتميز  SNPsتنتقل عبر االجيال في كتل  مما يسمح لعدد قليل وخاص ,  %9عن 

  (.2002واخرون ,  Gabriel) االختالفات القليلة داخل كل مجموعة 

في مناطق المحفز المنظمة لمستوى التعبير الجيني في الحمض  يمكن ان يسبب تعدد االشكال 

ا التنظيمي مم الحامض النووي التنظيمي قد يغير موقع االرتباط مع البروتين في SNP ,النووي

 Giacopelli) التنظيمي مما يؤدي الى تعبيرات جينية مختلفة , يؤدي الى تعبيرات جينية مختلفة

البحث على المدى واسع من الجينوم البشري عن التغايرات الوراثية بهيئة   (.2004واخرون, 
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(SNPs  ) ذات عالقة بأمراض معينة في اعداد كبيرة من األشخاص تصل الى االالف (Hardy 

عن العديد من العوامل الوراثية  نتجاضطرابات الجين المفرد في التغاير  (.Singleton ,2009و 

 (.2007خرون, آو  Scott)لحدوث المرض له تأثير صغير نسبيا وقليل والبيئية معا كل منها 

في المناطق غير المشفرة  SNPsتحدث حيث هو غير متجانس  SNPsالتوزيع الجيني ل      

الطبيعي واصالح األليل )القضاء على  االنتقاءيعمل  حيثمناطق المشفرة الل متكرر اكثر من بشك

 ,خرونآو Barreiro مة)ئمال عامل اكثر  يشكل التكيف الجينيي الذ SNPمن  (المتغيرات األخرى

 SNPد كثافة يتحداكثر في عوامل اخرى , مثل إعادة التركيب الجيني ومعدل الطفرات لل(.  2008

 (Nachman  ,2001 يمكن التنبؤ بكثافة .)الSNP  من خالل وجودMicrosatellites  :AT 

مع وجود مساحات  SNPبكثافة  ىبمثابة قو على وجه الخصوص  Microsatellites وتعتبر

متخصصة بشكل كبير  SNPعليها في مناطق ذات كثافة  يمكن العثور (n) (AT)تكرار طويلة 

 (.Amos ,2010وVarela)منخفض  GCومحتوى 

مراض الا مكن أن تؤثر على كيفية تطورالبشر ي فيالحامض النووي التغيرات في تسلسالت      

 SNPs تؤديواالستجابة لمسببات األمراض والكيماويات واالدوية واللقاحات وغيرها من العوامل, 

 ,(Carlson االمراض مسببات و وعلم الوراثة الدوائي  حيويوتشمل الطب ال لعامطب االفي  اً دور 

        جماعاتالفي الطبي الحيوي هي مقارنة مناطق الجينوم بين  SNPsإن أهمية  (.2008

تم  في دراسات االرتباط على مستوى الجينومو وبدون المرض(  جماعات المتطابقة المع  )مثال

كمؤشرات عالية في تخطيط الجينات  على مستوى الجينومفي دراسات االرتباط SNPs الاستخدام 

تأثير ملحوظ على النمط قد تكون بدون  SNPs ـال, لقة باألمراض أو الصفات الطبيعيةالمتع
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يدة كواسمات وراثية في  دراسات ارتباط الجينوم فالظاهري )ما يسمى بالطفرات الصامتة( التزال م

               (.2011واخرون, Thomas)عبر األجيال ةالمشفر  المورثاتعلى نطاق واسع, بسبب كميتها و 

 هب هالحامض النووي الشرعي مع المشتب في البداية لمطابقة عينة من SNPs ـل تم استخدام     

 STR (Butler  ,2010.)المستندة الى  DNAمع تطوير تقنيات بصمة األستغناء عنه ولكن تم 

عادة  SNPs ال على الرغم من األمراض المعقدةالمندلية مراض ألواحد من ا SNP ال قد يسبب

أخرى لتوضيح حالة مرض كما في مرض  SNPsال تعمل بشكل فردي , بل تعمل بالتنسيق مع 

 ورهفي المناطق غير المشفرة  خط SNPsتظهر  (.2010واخرون ,  Singh ) هشاشة العظام 

السرطان , ويمكن أن تؤثر على بنية الحمض الريبي الناقل وقابلية المرض ويمكن مرض أعلى من 

 pan,2014 ; Lu و  (Liلمشفرة مستوى التعبير عن الجين غير ا في المناطق أن تغير أيضا

  ـ(.2015واخرون ,
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  Materials & Methods المواد وطرائق العمل - 3 

 Materialsالمواد  1-3

 االجهزة واالدوات المستعملة في الدراسة  1-1-3
 ( االجهزة واالدوات المستعملة في الدراسة3-1جدول ) 

 المنشأ المصنعةالشركة  زةاألجه ت

 

انابيب اختبار جل  1

 بالستك

Gel+Clot Activator Afma Jorden 

انابيب اختبار  2

 مانعة للتخثر

Biood collrction(Tube 

 EDTA K3) 

Afco Jorden 

 

3 

 Micropipettes Dragonmed Germany سحاحة دقيقة

 Eppendorf tubes Promega USA انابيب دقيقة 4

 Conical flasks Aldrich Germany مخروطيةقوارير  5

 Timer Local market China مؤقت الكتروني 6

جهاز قياس تركيز  7

 الدنا

Bio spectrophotometer Shimadzu China 

جهاز البلمرة  8

 الحراري

Thermal Black (PCR) Labnet Edison 

NJ 

USA 



 Materials and Method                               42 الثالث : المواد وطرائق العملالفصل 

9 

 

 Water bath Mummer Germany حمام مائي

ميزان كهربائي  01

 حساس

Sensitive Electronic  

Balance 

Denver    

instrument 

Germany 

وحدة ترحيل  10

 كهربائي

Electrophoresis unit Thermo 

Scientific 

USA 

 Vortex Stuart مازج 12

Scientific 

UK 

جهاز الطرد  01

 المركزي الدقيق

Microcentrifuge TUV Germany 

جهاز الطرد  01

 الفوري  المركزي

Spin centrifuge Benchmark USA 

 Deep freeze Arcelik Turkey ثالجة 01

 Shaker Rotal England هزاز 01

 COMBIWASH الحاضنة 17

Incubator 

Human Germany 

جهاز الطرد  18

 المركزي

Centrifuge Acup Denmark 

 Elisa Human Reader جهاز القراءة 19

HS 

Human Germany 

 Hood Telestar Spain كابينة مختبرية 20
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 Power Supply ECM Germany مجهز للطاقة 21

جهاز تصوير  22

 الجل

Gel Documentation Passed 

electrical 

U . K 

 pcr PCR rack tube Bio Basicصندوق  23

INC 

Canada 

مقياس الكثافة  21

 الضوئية
Spectro photometer ECM Germany 

 pcr Spectro photometer ECM Germanyصندوق  25

 Chemicals Materialالمواد الكيميائية    2-1-3

 في هذه الدراسة عملةليل والمواد الكيميائية المستالمحا

 ( المواد الكيميائية المستعملة في الدراسة3-2جدول )

 المنشأ الشركة المصنعة الكيميائية المواد ت

المؤشر الدنا الحجمي  1

 زوج قاعدي 2000,100

DNA Ladder 

Marker(100pb) 

Promega USA 

الماء الخالي من  2

 االنزيمات الهاضمة للدنا

Free Nuclease Water Promega USA 

 Loading Dye Bio Basic صبغة التحميل 3

INC 

Canada 

 TBE Buffer Promega USA دارئ الترحيل 4

 Ethidium Bromide Promega USA االثيديومبروميد  5

 Agarose Promega USA اكاروز 6
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 :Laboratory Kitsالعدد التشخيصية    3-1-3

استعملت في  إذ( 3-3في هذه الدراسة العدد التشخيصية الموضحة في الجدول ) ستعملتا

 لمناعية والتحليالت الوراثية.ا التحليالت

 في الدراسة عملةالمست( العدد التشخيصية 3-3جدول)

 المنشأ الشركة المصنعة العدة المختبرية

IL-9) ELISA Kit           ) Elabscience USA 

ReliaPrep ᵀᴹBlood gDNA Miniprep 

System 

Promega USA 

Go Taq Green Master Mix Promega USA 

 DNA Extractionمحاليل االستخالص  3 – 1 - 4

 ت

 

 

 محاليل االستخالص

            

1 20µL                  PK) )Protenase K 

2 Cell Lysis Buffer (CLD)       200µL 

3 Binding Buffer (BBA)           250µL 

4 Column Wash Solution (CWD) 

500µL 

5 Nuclase –Free water             50µl 
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 طرائق العمل 2-3

 : Study Subjectsعينات الدراسة  1-2-3

 /جريت الدراسة الحالية على مجموعة من المرضى المراجعين في مستشفى بعقوبة التعليميأ     

العيادة االستشارية تم الحصول على عينات الدم للمرضى المصابين بمرض التهاب المفاصل 

لغاية  20-7-2018الممتدة من  مدةوتم جمع العينات للالرثوي من جميع اقضية محافظة ديالى 

 ،الحاالت من قبل اطباء اختصاص وقد شخصت جميع  ,( عينة100وكان العدد ) 2019-2-1

اخذت عينات الدم من المرضى واالصحاء تحت ظروف تعقيم قياسية وسجلت جميع المعلومات 

السكن ، التدخين ، الخاصة بالمرضى واالصحاء وفق استمارة شملت ) االسم ، الجنس ، العمر ، 

 .، التعليم ( ورقمت االنابيب الخاصة بجميع العينات وفقا" للمعلومات اعالهاالمراض المزمنة 

 : عينات الدم 2-2-3

بالستيكية وتم وضع الدم في انابيب طبية ( من الدم الوريدي بواسطة محاقن 6mlتم سحب )     

تم  ،االختبارات المناعية والوراثية عليهاجراء أوزعت في انبوبين لالختبار لغرض  اختبار حيث

جمع فيها   EDTA K3نبوبة االختبار االولى الحاوية على مادة مانعة للتخثر نوع أستخدام إ

(3ml من الدم مع رج االنبوبة رجا خفيف لمزج العينة لحين استخدامها لغرض استخالص الدنا )

DNA  ،  على الجل اما انبوبة االختبار الثانية تحتوي فيما بعد واجراء االختبارات الوراثية عليها

واجراء  الحقا  ( من الدم لغرض فصل المصل منها 3ml)  BD vacut ssT11 Advanceنوع 

 .االختبارات المناعية عليها
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 Molecular Study الدراسة الجزيئية 3 – 3

 Electrophoresis Solutionالمحاليل المستعملة في الترحيل الكهربائي  3-3-1

,  Russel و Sambrook) حضرت المحاليل التي تخص الترحيل الكهربائي حسب ما ورد

2001.) 

 : TBE )10X Tris-Boric acid–EDTA (محلول  1-1-3-3

 0.002 من حامض اليوريك وموالر 0.089  و Tris –OHمن موالر  0.089من حضر       

وتم اكمال  8الى  PHمن الماء المقطر , وتم ضبط مليلتر  800 في Na2- EDTAمن موالر 

 م لحين استعماله . 4, وتم التعقيم بالمؤصدة , وحفظ في مليلتر1000 الحجم الى 

 :Laading Buffer  محلول التحميل  2-1-3-3

 (Bromophenol blueصبغة البروموفينول الزرقاء ) منغم  0.25 بإذابة منه100  حضر      

من الكليسرول وتتم عملية تعديل االس  mL 30من الماء المقطر, وتم اضافة مليلتر  50في

 40حظر بإضافة)  موالري10 باستخدام هيدروكسيد الصوديوم والذي تركيزه  8الهيدروجيني الى 

 100 ىاء المقطر( ثم تم اكمال الحجم المن الم مليلتر 80 غم من هيدروكسي الصوديوم الى

 من الماء المقطر . مليلتر

 Ethidium Bromide :  صبغة بروميد االثيديوم 3-3-1-3

من الماء المقطر بعدها اكمال مل  9من صبغة بروميد االثيديوم في غم  0.05 حضر بإذابة     

ملغم /مل 5 من الماء المقطر وذلك من اجل الحصول على تركيز نهائي قدره مل 10  الحجم الى

لذا يجب ارتداء القفازات الطبية عند  , استخدام هذه المادة ألنها مسرطنةيجب الحذر عند 

 ( .2013غولي ، )القرة DNAاستخدامها عند إجراء عملية الترحيل الكهربائي للكشف عن ألـ 
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 DNA Extraction     DNAاستخالص ألـ 3 - 3 – 2  

 .ReliaPrep ᵀᴹ Blood gDNAMiniprep System تمت عملية االستخالص وفقا لطريقة

 : اطريقة استخالص الدن 3-3 –1-2

نقلت بواسطة  , إذخذت العينات بعد السحب الى المختبر لغرض استخالص الدنا منهاأ     

° م 56تم تجهيز الحمام المائي على درجة حرارة  وال  أالحفظ وبنفس درجة حرارة الغرفة ،صندوق 

ومن ثم تم  لك تعقيم االدوات المستخدمة جيدا  ثم تم بعد ذ promega لخطوات شركة بروميكا وفقا  

 : تيةمنع التلوث وحسب الخطوات اآل العمل داخل كابينة التعقيم  لغرض

ذا تم في درجة حرارة الغرفة. ا Shakerدقائق في هزاز  10لمدة  مزجت عينات الدم جيدا1-  

 دقائق . 10تماما قبل الخلط لمدة  العيناتتجميد الدم قم بإذابة 

 . ml 1.5بندروف سعة افي انبوبة  proteinase k من محلول انزيم البروتينيز 20µlوضع  -2

ابندروف الذي يحوي محلول انزيم البروتينيز مزجت من عينة الدم الى   200µlضيفأ –3

 .ثواني 10بدرجة حرارة المختبر ولمدة  vortex mixerالمحتويات جيد" بواسطة الخالط 

الخالط ثم مزجت ب cell Lysis Bufferمن محلول تحليل الخاليا  200µlضيف اليها أ -4

vortex mixer  ثواني لغرض الحصول على تراكيز ونقاوة عالية من الدنا . 10لمدة 

دقائق لغرض  10لمدة  °م 56بدرجة حرارة  ب في الحمام المائي المحضر سابقا  حضنت االنابي -5

 تحلل البروتينات وابقاء الدنا فقط .

 Reliaprep ᵀᴹbindingاالنابيب الخاصة بجمع الدنا وذلك بوضع عمود الربط  جهزت -6

column   في انبوب جمع فارغةCollection Tubes . 

لكل  Binding Buffer Solution (BBA)من المحلول المنظم الرابط  250µlضيف أ -7

 االسود .السائل الى مظلم خضر اللون الخليط األلوحظ تغير ثواني  10انبوبة ثم مزج الخليط لمدة 
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 ثم نبذت في جهاز الطرد المركزي بسرعة  سابقا  اعمدة الربط ك الى نقل الخليط بعد ذل -8

من خالل  التأكد من نفاذ الخليط بصورة كاملةالتبريد دورة / دقيقة لمدة دقيقة واحدة مع 14000

 )الفلتر( الى انابيب الجمع . الغشاء

نابيب الجمع التي تحتوي على السائل واستبدلت بأنابيب جمع اخرى ، ثم اضيف اليها أزيلت أ -9

500µl من محلول غسل االعمدة (Washing Column Solution(CWD  نبذت االنابيب

دقائق لغرض تنقية الدنا الموجود في النموذج ، ثم ازيلت  3دورة / دقيقة لمدة 14000 بسرعة 

لت اعمدة الجمع ووضعت في انابيب ، ثم ازيثالث مراتعمدة الجمع وكررت عملية الغسل أ

 بندروف .إ

لى كل عمود إ nuclease free waterنزيم النيوكليز أمن الماء الخالي من  50µlضيف أ -10

 دورة / دقيقة لمدة دقيقة واحدة .14000 ثم نبذت في جهاز الطرد المركزي بسرعة 

  -C°4او  -C°20وحفظت انابيب ابندروف بالتجميد بدرجة حرارة تم التخلص من االعمدة   -10

 لحين االستعمال . 

 : قياس تركيز ونقاوة الدنا 3–3–2-2

من الدنا  5µlمن الماء المقطر الى  µl 495من خالل اضافة  تم قياس وتقدير نقاوة الدنا

الذي  Spectrophotometerوتتم قراءة امتصاص العينة لألشعة فوق البنفسجية باستخدام جهاز 

 نانوميتر واستخدام  260-280( عند الطولين الموجيين O.Dيستخدم لقياس الكثافة الضوئية )

× من العينة  260mnمتصاصية للطول الموجي مقدار اآل (mg/ml تركيز الدنا ) : تيالقانون اآل

/ االمتصاصية  260االمتصاصية عند الطول الموجي  ˭, اما النقاوة فهي  50× مقلوب التخفيف 

 Mainatis, النسبة تدل على مدى كفاءة استخالص الدنا ومدى تلوثه  )280عند الطول الموجي 

 (.1982 واخرون ,
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 Polymerase chain reaction ةبتقنيالتاسع  االبيضاض تضخيم جين البين3-3-3  

لتضخيم جين البين  Polymerase chain reaction (PCR)ستخدمت تقنيةإ

من  (Geneious)واديء خاصة صممت باستعمال برنامج ستخدام باب  ((IL-9   9االبيضاض

 .اسيل جواد كاظم حسن : ةقبل الباحث

 IL-9لتضخيم جين  البواديء المستعملة (3-4) جدول                     

حجم قطعة  الموقع

 التضخيم

 البادئ (′3-′5)التعاقب النيوكليوتيدي 

011591111  bp815 TGTGCACATGGCCACCTATC 

CCGTGTTTGAGAGGGAGCTTT 

1 F 

R 0 

011591911 bp 811 ACCCTAGTCCCTGACAGCAG 

GAGCAAATAGGTGGGCAGGT 

F 2 

R 2 
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بتقنية  9 جين البين االبيضاض لمحفزمنطقة ا( مكونات مزيج التفاعل لتضخيم 3-5جدول )

PCR 

 الحجم )مايكروليتر( المكونات ت

 GoTaq Green مزيج التفاعل 1

Mastre   Mix 

12.5 

 Forward Primer 1.5 الباديء االمامي 2

 Reverse Primer 1.5 الباديء الخلفي 3

 H2O 6.5 ماء 4

 DNA 3 الدنا 5

 25 الحجم الكلي 6

 

( ومزج المكونات جيدا  . وضع 5-3وفق الجدول ) µl25 حضر مزيج التفاعل التفاعل بحجم 

 DNAوتم تضخيم جزيئات  ml0.5 لكل عينة في انبوبة صغيرة بحجم  µl25المزيج بحجم 

( 6-3وفق البرنامج الحراري الخاص بجدول )Thermal Cycler باستعمال جهاز الدوار الحراري 

المسئول عن   Taq DNA Polymeraseهي  Green Master Mixعلما  ان  مكونات محلول 

يعمل كعامل مساعد لعمل  2MgClتصنيع خيط الدنا الجديد خالل تفاعالت جهاز البلمرة و 

المستخدمتان في تحميل  xyleneو   bromophosphates blueو صبغة  dNTPsاالنزيم 

 النماذج مباشرة في الثغور .
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  PCRبتقنية 9 منطقة الحفاز جين البين االبيضاضالبرنامج الحراري لتضخيم ( 3-6) جدول

درجة  الخطوة ت

 الحرارة

عدد  الوقت

 الدورات

 المسخ االولي 1

 

Initial Denaturation 

 

91 

 

 دقائق 5

 

0 

 11 ثانية Denaturation 91 11 المسخ 2

 11 ثانية Annealing 15 11 االرتباط 3

 11 ثانية Extension 82 11 االستطالة 4

5 

 

االستطالة 

 النهائية

Final extension 82 01 0 دقائق 

  Hold 11 1 0 دقائق 

 

 : Agarise Gel Electrophoresis الترحيل الكهربائي  4-3-3

  PCRبتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل  9 بعد تضخيم جين البين االبيضاض

االكاروز بعد قياسه بميزان كهربائي من   gm1وذلك باضافة   %0 بتركيزحضر الهالم  -1

ثم  ، 500mlفي دورق زجاجي مدرج حجمه (1x)بقوة   TBE Bufferمل من  100حساس الى 

السليفون على فوهة ووضع غطاء من ورق   Hotplate and stirrerوضع على جهاز التسخين 

الى حين اكتمال االذابة وصفاء الخليط الى درجة عالية  °م 10الدورق لمنع التبخر وبدرجة حرارة 

 °م 40ترك ليبرد الى درجة حرارة من  د غير ذائبة و أي فقاعات فيه ثم جدا  بحيث ال توجد أي موا

  .°م  50–
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الى الهالم الموجودة في الدورق الزجاجي   Ethidium bromideصبغة  من5µl أضيف  -2

 الرج المباشر للمكونات ولمدة عشرة ثواني.ومزج جيدا  مع 

تهيئة حوض صب الهالم وذلك بوضع المشط فيه قبل سكب الهالم لعمل حفر توضع فيها  -3

 العينات. 

فترة يتصلب لل مستمرة لمنع حدوث أي فقاعات وتركسكب الهالم في الحوض برفق وبصورة  -4

 غير معينة من الوقت. 

المحضر TBE Buffer ( X0  )غمر حوض جهاز الترحيل الكهربائي بكمية من محلول  -5 

 من الماء المقطر.  450ml الى TBE Buffer  10Xمن محلول   50mlمن اضافة 

برفق ثم نقل الهالم بعناية تامة ورفق الى حوض  الهالم  رفع المشط من الهالم بعد تصلب -6

 جهاز الترحيل الكهربائي.

لغرض المقارنة ثم  7µlفي الحفرة األولى واألخيرة من الجل بحجم   DNA Ladderوضع  -7

حملت العينات في بقية الحفر أي كل عينة في حفرة وبحسب التسلسل والترقيم المعطى لكل واحدة 

 منها. 

دقيقة، وبعد  90فولت ولمدة  100وصلت أقطاب التيار الكهربائي بجهاز الترحيل وجهز بقدرة  -8

اكتمال الوقت المحدد لعملية الترحيل تم رفع الهالم برفق من جهاز الترحيل ووضع على سطح 

لغرض التصوير والتأكد من وجود حزم الجينات    Gel documentationجهاز تصوير الهالم 

 (. 2002)الصالح ,   المضخمة
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 Sequencing تحديد التعاقب النكليوتيدي لناتج التضخيم تقنية 3–3–5

في  Macrogenالى شركة  9 لمرة لتضخيم جين البين االبيضاضرسال ناتج تفاعل البأتم        

مع  المستحصلة مقارنة تسلسل التعاقباتو ،  IL-9لجين كوريا لتحديد التعاقبات النكليوتيدية 

تعاقبات نفس الجين الموجود في بنك الجينات المركز الوطني لمعلومات التقنيات الحيوية 

National Center for Biotechnology Information (NCBI)  بأستخدام برنامج

Geneious وتم تحديد الطرز الوراثية لكل عينة . 

 : االختبارات المناعية  3 –4

 في مصل المرضى  : IL-9تقيم مستوى البين االبيضاض التاسع  3 –4– 1

 من الدم الوريدي . التي سحبت سابقا   6mlمن عينة الدم من مجموع  3mlتم اخذ  -1

لحين  ة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريبا  وضعت في انابيب حاوية على الجل ومن ثم تركت بدرج -2

 تكون الخثرة الدموية.

 دقائق . 4دورة / دقيقة لمدة 14000 بعدها تم فصل العينات بالنبذ المركزي بسرعة   -3

بندروف ومن ثم تم الدقيقة ووضعت في ا ماصة سطة الثم سحب المصل من انبوب الجل بوا -4

 لحين اجراء االختبارات عليها . °م -21 حفظها بالتجميد بدرجة 

 :في مصل  IL-9تقيم مستوى   3– 4 –2

اختبار االدمصاص لألضداد المناعية  باستعمالمستوى الحركيات الخلوية تم تحديدها كميا   ن  إ    

( من 44و) ( عينة من المرضى44( عينة )88ل)  ((Sandwich ELISA testالمرتبط باألنزيم 

( ومبادئ Elabscience)وحسب التعليمات الواردة في عدة الفحص المصنوعة في شركة االصحاء

 -(:3-1مبينة في الشكل)االختبار 
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 (.Talaro  ،2005( مبدأ اختبار طريقة شطيرة االليزا )3-1شكل )         

 : في المصل 9 تحديد مستوى البين االبيضاض  3-4-3

 :Sandwich ELISA testمبدأ عمل  3–4 – 3–1

باالنزيم أذ عند فحص االليزا يعتمد على اختبار ادمصاص لالضداد المناعية المرتبطة         

 (يرتبط مع االجسام المضادة له )المرتبط في الحفر (IL-9)اضافة المصل الحاوي على االنتجين  

          مغلفة بالبايوتين والذي بوجود  anti – IL-9 antibodies ثم يضاف اجسام مضادة ثانية

  Horse radish peroxidase (HRP) المادة االساس  يؤدي الى تكوين معقد مناعي وباضافة

التي يعمل عليها االنزيم المرتبط سوف يتغير اللون من االزرق الى االصفر داللة على ايجابية 

 (.1985خرون,آو  Beutler)التفاعل وحساب امتصاصية المحاليل وامتصاصية العينات 
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 مع اختبار  ستعملة( : المواد والمحاليل الم3-7جدول )

Storage Specifications Item 

 

-20C , 6 Months 

8 well x 12 strips Micro ELISA Plate 

2 vials Reference Standard 

1 vial  120µl Concentrated Biotinylated 

Detection Ab (100x) 

-20 C(shading light) 

, 6 months 

1 vial  120µl Concentrated HRP Conjugate 

(100x) 

 

 

4 C , 6 months 

1 vial  20ml Reference Standard & 

Sample Diluent 

1 vial  14ml Biotinylated Detection Ab 

Diluent 

1 vial  14ml HRP Conjugate Diluent 

1 vial  30ml Concentrated Wash Buffer 

(25x) 

4 C(shading) 1 vial  10ml Substrate Reagent 

4 C 1 vial  10ml Stop Solution 

 5 pieces Plate Sealer 

1 copy Manual 

1 copy Certificate of Analysis 
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 المحاليل تحضير 2-3-4-3

( قبل االستخدام يتبع ذلك تهيئة قارئ °م 25-11يتم وضع جميع الكواشف في درجة حرارة ) –1

micro plate  دقيقة قبل قياس االمتصاصية . 01بشكل يدوي وتسخينه لمدة 

 

 :  Washing Buffer Solution  محلول الغسل تحضير -2

لى من محلول الغسل المركز إ ml 30يتم بتخفيف حضر محلول الغسل المجهز مع عدة االختبار 

.  wash bufferمن 750mlليكون الحجم النهائي  (720ml) الماء المقطر الخالي من االيونات

 °م 11مع مالحظة انه إذا تشكلت بلورات في المركز, فيجب التسخين في حمام مائي بدرجة 

 ويمزج بشكل جيد حتى تتم إذابة البلورات تماما  .

 : standard working solution المحلول القياسي  تحضير –1

 دقيقة. ثم1/دورة 0111وضع قنينة المحلول المعياري داخل جهاز الطرد المركزي ويدور عند  

, ويترك  IL-9 Humanالى sample diluent  &Reference Standardمن  ml1اضافة 

 همزجتم المحلول بشكل كامل ,  هببعد أذا دقائق مع التحريك المستمر بلطف لعدة مرات. 01لمدة 

 يبلغ working solution. والمحلول الناتج من هذه العملية هو  pipetteجيدا  باستخدام ماصة 

سلسلة من التخفيفات حسب الحاجة . ويكون تدرج التخفيف  . ومن ثم إجريpg / ml011 0 تركيزه

            . 1, 01211, 10221,  1221, 021,  211, 111, 0111الموصى به كما يلي : 

       Reference Standardمن &  500µl أنابيب اختبار, ويضاف 8يتم اخذ  طريقة التخفيف :

sample diluent 500لكل انبوب اختبار .يتم سحبµl   من محلول العملworking 

solution  ذا التركيزpg/ml 0111  بأستخدامpipette   إلى االنبوب االول  وتمزج لتنتج محلول

working solution ذا التركيزml  pg/111 500. ثم سحبµl  من محلول االنبوب االول

  (.  2-3وتضاف الى األنبوب الثاني وبالترتيب الى  أخر انبوب وفقا  لهذه الخطوات . الشكل )
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 IL-9 لل القياسي للمحلول التخفيفات اجراء طريقة يوضح( 3-2) شكل          

 Biotinylated Detection  Ab workingكاشف االجسام المضادة  محلول تحضير -1

Solution : 

إعداد  مراعاة حفرة ( . اثناء عملية التحضير , 100µl/حساب الكمية المطلوبة قبل التجربة )تم 

من الكمية المطلوبة. وبعد ذلك وضع انبوبة االختبار في جهاز الطرد المركزي قبل  كمية أكثر قليال  

عن طريق اضافة  تحضير محلول البايوتينمن محلول  µl011االستخدام ومن ثم تخفيف 

100mlمنBiotinylated Detection Ab  المركز الىµl0  من محلول العمل ال

Biotinylated detection Ab Diluent . 

 :  Concentrated HRP Conjgate working solutionتحضير محلول االقتران  -1

التحضير , ينبغي إعداد كمية . اثناء عملية /حفرة( µl011تم حساب الكمية المطلوبة قبل التجربة )

    Concentrated HRP Conjugateمن  ml 100 اكثر قليال  من الكمية المحسوبة . ثم نخفف

 .  Concentrated HRP Conjugate diluentمن محلول µl0الى  المركز
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 طريقة العمل   3-3-4-3

مرات  ثماني المجهز مع العدة التشخيصية بسلسلة تخفيفات (IL-9تم تخفيف المحاليل القياسية لل)

 ( .3-7مبين في الجدول ) Standard diluentsكما 

كل  لى العمودين االول والثاني : اضيفا  Standard working solutionتم إضافة ال  -1

لكل حفرة (.  µl011تركيز من المحلول بشكل مضاعف , لكل حفرة واحدة . جنبا الى جنب )

تغطية الصفيحة باستخدام لكل حفرة (. تم  µl011تم إضافة العينات الى الحفر األخرى )وبعدها 

مالحظة انه  .  مع°م 18دقيقة في  91حضن الصفيحة لمدة  د الموجود في عدة القياس . ثمالسدا

تجنب لمس مع ,  micro ELISA plateإضافة المحاليل إلى الجزء السفلي من حفر  تم مراعاة

 بب في تكوين رغوة قدر اإلمكان .الجدار الداخلي والتس

من محلول  µl011تم إزالة السائل من كل حفرة , مع تجنب الغسل , وبعد ذلك يتم إضافة  -2

Biotinylated Detetion Ab  وبشكل مباشر. ثم تغطية الصفيحة باستخدام السداد لكل حفرة

 .°م 18ساعة عند  0طف . ومن ثم تحضن لمدة  الموجود في عدة القياس . ثم تمزج بل

لكل  wash bufferمن 350µl إزالة المحلول من كل حفرة, ومن ثم إضافة من محلول تم  -3

المحلول من كل حفرة ثم تترك دقيقة حتى يتشبع وبعد ذلك يزال أو يصب  2~0حفرة. ثم تترك لمدة 

مع مالحظة انه لتجف على ورقة ماصة نظيفة .يتم تكرار خطوات الغسل لثالث مرات متتالية . 

 في هذه الخطوة وخطوات الغسل االخرى .   micro plateغسالة يمكن استخدام 

الصفيحة حفرة . وتغطية الى كل  HRP Conjugateمن محلول عمل  µl011إضافة تم  -1

 .  °م 18دقيقة في  11بسداده. وبعد ذلك توضع في الحاضنة لمدة 

ازالة المحلول من كل حفرة , ويتم تكرار عملية الغسل لمدة خمس مرات كما تم اجرائها في تم  -1

 . 3الخطوة 
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بسدادة  micro plateإلى كل حفرة . ثم تغطى  Substrate Reagentمن  µl91تم إضافة  -6

من   micro plate. مع مراعاة حماية  °م 18دقيقة عند 01ضع في الحاضنة لمدة جديدة . ثم تو 

الضوء .مالحظة : يمكن تقليل مدة التفاعل أو اطالتها حسب تغير اللون بشكل فعلي على ان ال 

 دقيقة . 11يتجاوز أكثر من 

 Stopلكل حفرة . مع مالحظة انه يجب أن يضاف   Stop Solutionمن  µl11تم إضافة  –7

Solution  بنفس ترتيبSubstrate Reagent . 

 micro plate readerتخدام س( لكل حفرة في وقت واحد با Aتحديد االمتصاصية )قيمة تم   -8

  . nm 111وضبطه عند 

و ستخرج معدل القراءات المطابقة لكل معيار وأستخرج معدل الكثافة البصرية للمعيار الصفري ا -9

يتم وضع منحنى معياريا  من خالل تقليص البيانات باستخدام برمجيات الحاسبة القادرة على توليد 

الوسط النسبي كمنحنى مناسب وأنشاء منحنى معياري ثابت من خالل التركيز على المحور 

 (.3-3) كما في الشكل, الصادي وتخطيط متوسط االمتصاص لكل معيار على المحور السيني 
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 IL -9( المنحنى القياسي 3-3شكل )                          

 Statistical analysis االحصائي التحليل 3– 5

 Statistical package for the social sciences (S.P.S.S) االحصائي البرنامج استخدم

 المعامالت تأثير قياس وتم الدراسة. عينات من عليها حصلنا التي البيانات وتحليل ادخال لعملية

 فروق هناك هل القائلة االحصائية الفرضية اختيار تم وكذلك المدروسة الصفات في المختلفة

 الوراثية التركيب توزيع حساب تم ثم ومن ((LSD اختبار ستخدامبا المتوسطات بين معنوية

 . (Hardy & Wienberk law) واينبرك هاردي قاعدة وفق االليلي والتكرار
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  Results and Discussion  والمناقشة النتائج -4
 عينات الدراسة 4 –1

المجموعة االولى تضمنت المرضى المصابين بمرض  الدراسة الحالية مجموعتين، شملت

اما المجموعة الثانية فتضمنت  واالناث، من الذكور مريض 50 التهاب المفاصل الرثوي بواقع

وتم توزيع المجاميع الدراسية شخص غير مصاب من الذكور واالناث،  50مجموعة السيطرة بواقع 

الفئة العمرية، المؤشرات المناعية , كما تم توزيعها بالنسية  بحسب النسب المئوية بالنسبة للجنس،

 للجانب الوراثي وكاآلتي: 

 :      وبحسب النسب المئوية بالنسبة للجنس مرضىع التوزيع مجامي  1-1-4

بأعمار  مريضا مصابين بمرض التهاب المفاصل الرثوي 50تضمنت الدراسة الحالية 

وبنسبة  47،اما عدد االناث فكان %6 وبنسبة 3كان عدد الذكور  إذسنة ،(  75-25)تراوحت بين 

تشير هذه النتائج الى أن عدد ( 4-1)لكما مبين في الجدو  (  P= 0.01) وتحت احتمالية ،94%

جاءت هذه النتائج مطابقة للعديد من الدراسات  االناث المصابات بالمرض أكثر من عدد الذكور

سباب أ وهناك بالرجالالتي أشارت الى أن نسبة االصابة بالمرض تكون أكبر لدى النساء مقارنة 

 وأيضاواستخدام موانع الحمل  الرضاعة المحتملة لميل اإلناث لإلصابة بالمرض منها تشملعدة 

يحدث نقص في هرمون , إذ نتيجة سن اليأس  الهرمونية والعوامل , فترة الخصوبة القصيرة

لتناول  مما يدفع النساءهذا يؤدي الى نقص في امتصاص الكالسيوم وهشاشة العظم  االستروجين 

 . (2003, واخرون Krishnan) واالستروجين نر البروجستي
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يؤدي  ة الذاتيةيستجابة المناعاالالى أن ارتفاع  التي توصلت الدراسة تطابقت الدراسة الحالية مع

ختالفات الهرمونية بينهما ألالتهاب المفاصل الرثوي بين االناث اكثر من الذكور بسبب ا الى ارتفاع

 لالستجابة المناعية الذاتيةاكثر عرضة فان تأثيراتها على االستجابة المناعية تجعل هؤالء النساء 

تسبب التهاب االلتهابات وبالتالي  نشوء حث الخاليا التائية المساعدة التي لها دور في نتيجة

 (.2007واخرون,  Kindt)المفاصل الرثوي

 للجنس بالنسبة المئوية النسب وبحسب الدراسة مجموعتي توزيع( 4 - 1) جدول

المجموع  االناث الذكور المجموعة
 الكلي

  % العدد % العدد

 50 94 47 6 3 مجموعة المرضى

 p< **0.01                       مستوى االحتمالية

 

انتشار  نسبة ان تبين,إذ ( jasim (2012 اقام بهالدراسة التي  مع هذه النتائج اتفقت

لرجال لبينما  %82.9 بلغتإذ الذكور اكثر من  بين النساءالتهاب المفاصل الرثوي مرض 

بينت نتائج دراستهم ان انتشار مرض  إذ (2013) واخرونAl –Yasiri  ما ذكرهوهذا  17.1%

ما كما اتفقت مع  .% 85.0بلغ إذ   الرجال أعلى نسبة من بين النساءالتهاب المفاصل الرثوي 

بينت نتائج دراسته ان انتشار مرض التهاب المفاصل إذ ( 2016) واخرون جاسم  توصل اليه

 للرجال . %9.68 للنساء و%74.19 سجلإذ اعلى من الرجال  الرثوي بين النساء
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 يع مجموعتي الدراسة حسب الفئات العمريةز تو  4–1–2

قسمت اعداد المرضى المصابين بالتهاب المفاصل في هذه الدراسة الى فئات اعتمادًا  

تم جمع العينات من المرضى المصابين للفئات إذ ( 4-2وكما موضح في الجدول )على العمر 

 ,( سنة 75-25العمرية ) اتالفئ كان ضمن وقد تبين ان حدوث المرض سنة، 75-25العمرية من 

بينما  %38سنة وبنسبة  54-45على نسبة اصابة كانت في الفئة العمرية أواظهرت النتائج ان 

ويعتقد ان السبب  %6سنة وبنسبة  52-43كانت اقل نسبة اصابة وبفارق كبير للفئة العمرية 

هو سنة  54-45بين الفئة العمرية  التهاب المفاصل الرثوي االصابة بمرض نتشارال يالرئيس

إن  (. kraag,1989انتشاره مع تقدم العمر وظهرت ذروته بين العقدين الرابع والسادس ) ازدياد

         Rheumatoid  يمنها التهاب المفاصل الرثو  زيادة معدل انتشار العديد من هذه االمراض

 arthritisالتهاب المفاصل التفاعلي  وarthritis  Reactive  والتهاب الفقار الالصق

Ankylosing spondylitis  والجنس والحالة الوراثية والحالة  مع العمرترتبط بصورة رئيسة

هذه العوامل تحدد المظاهر السريرية   وايضًا تعتمد على الحالة المرضية للمفاصل المناعية للفرد

 (.Chandrasekhar,2006)اللتهاب المفاصل 

 

 

 

 

 

 

 



 Result and Discussion 44                                        النتائج والمناقشة:  الفصل الرابع

 

 العدد والنسب المئوية بحسب الفئات العمرية لمجموعتي الدراسة (4 -2) جدول

 ±الوسط الحسابي مجموعة المرضى المجموعة

 االنحراف المعياري

 % العدد

43- 52 4 6 2525±46563 

33- 42 26 56 2561±42556 

23- 32 22 41 4524±32543 

63- 22 26 56 5536±21526 

32- 62 1 26 4526±61526 

  266 26 العدد الكلي

 

( والتي اوضح فيها ان اعلى نسبة 2012) jasimمع نتائج  فقةءت نتائج الدراسة الحالية متجا

كانت  في حين % 48.6سنة وبنسبة  60 -41اصابة بمرض التهاب المفاصل الرثوي للفئة العمرية 

 . % 25.7سنة وبنسبة 40-15اقل اصابة بالمرض للفئة العمرية

فيها ان  ( والتي اوضح 2016)واخرون جاسم  نتائج دراسة للباحثمع نتائج الدراسة الحالية اتفقت 

سنة وبنسبة  50-30اعلى نسبة اصابة بمرض التهاب المفاصل الرثوي تكون في الفئات العمرية 

 ويزداد4.84 % وبنسبة  30اقل من سن  بينما كانت اقل اصابة بالمرض للفئة العمرية % 50

معدل انتشار العديد من هذه الحاالت بشكل ملحوظ مع تقدم العمر ، ويتأثر العديد منها بعوامل 

 نمط الحياة ، مثل السمنة وقلة النشاط البدني. 
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 .نتائج الدراسة الجزيئية  4-2

 :  DNA Extraction عزل الدنا  4-2-1

بالتهاب  المصابينتم استخالص الدنا من العينات التي تم اخذها من دم المرضى 

 2.0الى  8.1وكذلك دم االصحاء, إذ تراوحت نقاوة الدنا المعزول من العينات من المفاصل الرثوي

 . PCRنانومتر وهذه النقاوة هي المطلوبة في تفاعل أنزيم البلمرة المتسلسل 

 

 
على هالم  االنسان  عينات دمالالمستخلص من الكرومسومي  DNA حزم ال : (1-4) صورة

 .دقيقة  03/  فولت100 وفرق جهد كهربائي  %1االكاروز بتركيز 
 

المستخلص من العينات المستعملة في هذه الدراسة على  DNA التوضح حزم  (8-3)الصورة
 دقيقة . 41فولت /  811وفرق جهد كهربائي  %8هالم االكاروز بتركيز 

 
 
 

DNA 

Band 

 

DNA 

Band 

 

 

 

DNA 

Band 
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في المرضى المصابين بالتهاب المفاصل IL-9 لجينrs2066760 الوراثي لموقع التغاير 4-2-2
 الرثوي.

التهاب  المسبب لمرض rs2066760 للموقع -IL-9 ناتج تضخيم الجين( 5-3) الصورة 

 IL-9 المشفرة في جين rs2066760 وايجاد تتابع التغايربينت نتائج تضخيم اذ  المفاصل الرثوي

 .rs2066760 تضمنت التغاير زوج قاعدي  (821)هووالتي كانت بحجم 

M          S1   S2   S3   S4     S5                    S6    S7  S8   S9       M    

التهاب  -المسبب لمرض IL-9في الجين   rs2066760-  للموقع ناتج تضخيم: ( 4-2)صورة 

 03/ فولت  111 وفرق جهد كهربائي %1 المفاصل الرثوي والمرحل على هالم االكاروز بتركيز

 التصبيغ بصبغة  بروميد االثيديوم والمصورة تحت االشعة فوق البنفسجية . بعد دقيقة

M : Marker (100bp – 2000bp) / S 1 – S 9  عينات المصابين بالتهاب المفاصل الرثوي. 

بين عينات الدراسة وعينة بنك IL-9 لجينrs2066760  مقارنة التغاير الوراثي للموقع  4-2-3
 الجينات  

عينة )ثمانية عينات مصاب بالمرض  84تم مقارنة تسلسالت كل العينات والبالغ عددها 

لغرض التحري عن التغايرات  واحد Chartمع بعضها البعض في  والخمسة المتبقية اصحاء(

وهذا ما يعرف باصطفاف . rs2066760والمتضمنة للموقع  bp821الموجودة ضمن القطعة

758bp 
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ان هذا االصطفاف هو ، Genius هو ان البرنامج المستخدم في هذا االصطفافإذ التسلسالت، 

اذ تم مقارنة التسلسالت  ،الطريقة المتبعة في معرفة أي تغاير نيوكليوتيدي وموقعه ضمن التسلسل

          ـالمرجع وهو ال DNA األصلي أو تسلسل DNAتسلسل  وبوجودمع بعضها البعض 

DNA لموثق في موقع ا National Center of  Biotechnology InFormation  

((NCBI  بمقارنة تسلسل الحمض النووي المرصود لهذه العينات بتسلسلها المرجعي المخزن و

Gene ID:3578). ) 

 
 rs2066760( يمثل B، )5كرموسوم في  IL-9جينالتغاير الوراثي لموقع ( A) :(1-4شكل )

 IL-9 (Gene ID:3578 )(NCBI ،2112 .) التابعة للجين

 

 

B 

 

A 
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تؤدي  (،4-3للجدول )  (8-3شكل ) وفقا IL-9من خالل تحليل نتائج تسلسل الجين 

بعض هذه الطفرات الى تغيرات في الشفرة الوراثية ومن ثم تغير في األحماض األمينية في 

 referenceمقارنة تسلسالت هذه الجينات مع  إلى(  3-4)أظهرت النتائج في الجدول  الترجمة.

DNA  التغايرات النيوكليوتيدية وموقعها في كل عينة من العينات قيد الدراسة لهذه ، لمعرفة عدد

عينة التي تم معرفة تسلسالتها الى وجود تطابق  33القطع الجينية ,إذ أشارت نتائج االصطفاف ل

نجد فيها حذف  88,,,4 في جميع العينات مع بعضها البعض ماعدا البعض منها في عينة رقم

مما إدى إلى وجود حذف  4641في الموقع  -CCT-CCة حذفت فيها قاعدة نيوكليوتيدات واحد

نجد فيها استبدال نيوكليوتيدة واحدة , إذ استبدلت  1بين القواعد ,وكذلك وجود تغاير في عينة رقم 

C-T  مما ادى االستبدال في الحامض االميني  4648في الموقعLeucine< Proline  وكذلك

نجد فيها استبدال نيوكليوتيدة  88بين القواعد , عينة رقم  Missensو    Transitionادى الى

 <مما أدى الى إستبدال الحامض االميني ,448في الموقع  G-Cواحدة أذ استبدلت 

Threonine  Serine  وادئ الىTransversion   وMissense  بين القواعد , عينة رقم

اذا استبدلت  4418واحدة في اكثر من موقع : في الموقع  نجد فيها استبدال نيوكليوتيدة 88,85

T-A  واستبدل ايضا الحامض االمينيPhenylalanin>Tyrosine  اذ استبدلت  ,448,الموقع

G-C  واستبدل حامض االمينيSerine > Threonine مما ادى الى Transversion   و

Missense  إذ استبدلت 3344بين القواعد , والموقع ,G-A   مما ادى الى وجود طفرة صامتة

(Silent بوجود حامض االميني )>Tryptophan Tryptophan  مما ادى الى

Transversion  إذ أستبدلت 4421بين القواعد , والموقع,C-G   واستبدال الحامض األميني

Leucine < Phenylalanine  وادى الىTransversion  اذ 4464بين القواعد , والموقع ,

,عينة Transitionمما ادى الى Lysine< Glutamic واستبدل حامض االميني  G-A استبدلت
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مما ادى الى حذف في  A-T- AGTتم حذف نيوكليوتيدة واحدة  45,5في الموقع  83رقم 

     واستبدال الحامض االميني T-Gتم استبدل  3923, والموقع  Deletion الحامض االميني

Arginine <Serine تم استبدل نيوكليوتيدة واحدة  ,448, والموقعG-C  اذ استبدلت الحامض

نجد  83مما ادى الى انقالب وانتقال بين القواعد , وعينة رقم  Serine >Threonineاالميني 

 Transitionمما ادى  Proline <Leucineواستبدال الحامض االميني  T-Cفيها استبدال في 

  بين قواعد .Missense و 

وعلـــــى مســـــتوى النتـــــائج المقدمـــــة فـــــي هـــــذه الدراســـــة االولـــــى مـــــن نوعهـــــا فـــــي العـــــراق تعـــــد 

فــــال توجـــــد دراســــات مشـــــابهة للمقارنــــة بـــــين النتــــائج التـــــي توصــــلت اليهـــــا الدراســـــة محافظــــة ديـــــالى 

 الحالية.
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مرضى التهاب  55IL-9-7لجين التغييرات في القواعد النيتروجينية من تسلسل ( 3 - 4) جدول
  Gene ID:3578 المفاصل الرثوي في

No. of 

sample 

Wild 

type 

Mut

ant 

type 

Site Change 

in amino 

acid 

Type of 

mutation 

Effect Type of 

substitution 

3+9+  

88 

CCT CC- 3638 Deletion 

T 

Deletion Frameshift Deletion 

8 CCT CTC 3637 Leu< Pro Substitution Missense Transition 

11 
AGC AC

C 

3319 Ser>Thr Substitution Missense Transversion 

11+12 

TTC TAC 3307 Phe>Tyr Substitution Missense Transversion 

AGC AC

C 

3319 Ser>Thr Substitution Missense Transversion 

TGG TG

A 

3344 Trp>Trp Silent Missense Transition 

TTC TTG 3350 Phe>Leu Substitution Missense Transversion 

GAG AA

G 

3363 Glu>Lys Substitution Missense Transition 

13 

AGT A-T 3292 Deletion 

G 

Deletion Frameshift Deletion 

CTT CGT 3296 Ser>Arg Substitution Missense Transversion 

AGC AC

C 

3319 Ser>Thr Substitution Missense Transversion 

14 CTT CCT 3640 Leu>Pro Substitution Missense Transition 
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في العينة  3222للتغايرrs2066760 في الموقع IL-9  : التغايرات الوراثية لجين (2-4شكل )
 ( .0-4( في جدول )10رقم )
 

في المرضى المصابين بالتهاب  rs 2182552  للموقع - IL-9 تضخيم جين نتائج 4-3
 المفاصل الرثوي.

 المسبب لمرض rs 516,115  للموقع  -IL-9 ناتج تضخيم الجين( 4-3) تبين الصورة
المشفرة لجين    rs2069882وايجاد التتابع التغاير   بينت نتائج تضخيماذ التهاب المفاصل الرثوي 

IL-9  تضمنت التغاير في الموقع ( زوج قاعدي 811)والتي كانت بحجم. 
 

 



 Result and Discussion 44                                        النتائج والمناقشة:  الفصل الرابع

 

M          S1     S2     S3   S4   S5   S6    S7    S8    S9      S10   M      

المسبب لمرض التهاب المفاصل  IL-9في الجين rs2069882 ناتج تضخيم  :(3-4)صورة 

 03دة فولت ولم 111 كهربائيوفرق جهد  %1 الرثوي والمرحل على هالم االكاروز بتركيز

      التصبيغ بصبغة  بروميد االثيديوم والمصورة تحت االشعة فوق البنفسجية . بعد دقيقة

 M: Marker (100bp – 2000bp)  /S1–S10  عينات المصابين بالتهاب المفاصل الرثوي. 

 

بين عينات  rs2069882 نوع البادئ IL-9لنواتج التضخيم للجين  مقارنة تسلسالت 3-4-1

 الدراسة وعينة بنك الجينات 

كلوتيدي لجين البين يو كلوتيدي للعينات بعد تحديد التعاقب النيو تم تحليل التعاقب الن

كلوتيدي لعينات المرضى المصابين بالتهاب المفاصل يو جريت المقارنة للتعاقب النوأ 9االبيضاضي 

. وهذا ما يعرف باصطفاف واحد Chartمع بعضها البعض في  الرثوي مع عينات االصحاء

 .Geniusان البرنامج المستخدم في هذا االصطفافأذ , Sequence alignmentالتسلسالت 

 

 

 

700

bp 
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 ا
 
 
 IL-9 التغاير الوراثي لجين (   B، ) 5ضمن كرموسوم  IL-9( موقع جين  A) :( 4-3لشكل )ا

 rs206982 (Gene ID:3578 )(NCBI ،2112 .) في الموقع
 

التهاب في مرضى   rs2069882-2 كيب الوراثي لجين البين االبيضاضتحديد التر 3-4-2

 : المفاصل الرثوي

تضــــــمنت  الحــــــاالت،جــــــراء هــــــذه الدراســــــة باالعتمــــــاد علــــــى مقارنــــــة مجمــــــوعتين مــــــن تــــــم إ

المجموعـــــة االولـــــى عينـــــات مـــــن المرضـــــى المصـــــابين بالتهـــــاب المفاصـــــل الرثـــــوي امـــــا المجموعـــــة 

 ,عينـــــــات االصـــــــحاء اي مجموعـــــــة الســـــــيطرة فـــــــي جـــــــين البـــــــين االبيضاضـــــــي الثانيـــــــة فتضـــــــمنت

 .rs 2069882لتغاير

ن الـــــــنمط الـــــــوراثي ( إ3-3وكمـــــــا موضـــــــح بالجـــــــدول ) , ظهـــــــرت نتـــــــائج الدراســـــــة الحاليـــــــةأ

بالتهــــــاب  لــــــدى مجموعــــــة المرضــــــى المصــــــابين ا ملحوضــــــاارتفاعــــــســــــجل  T واليلــــــهTTالمتماثلــــــة 

مقارنـــــــــة  علـــــــــى التـــــــــوالي (%88.81و%22.22)وحســـــــــب النســـــــــب المـــــــــذكورة  المفاصـــــــــل الرثـــــــــوي

فشـــــــــــر احتماليـــــــــــة بحســـــــــــب ( 81و%40%)يـــــــــــأتي وكمـــــــــــا  ,بمجموعـــــــــــة الســـــــــــيطره )االصـــــــــــحاء( 

 

A 

B 
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(P=0.01 بـــــــــين المرضـــــــــى مقارنـــــــــة بالســـــــــيطرة كالهمـــــــــا )  (2-3)الجـــــــــدولكمـــــــــا موضـــــــــح فـــــــــي. 

عامـــــــــل مســـــــــبب للمـــــــــرض وبحســـــــــب النتـــــــــائج  TواليلـــــــــهTTويعتبـــــــــر الطـــــــــراز الـــــــــوراثي المتماثـــــــــل 

ــــــواليكالهمــــــا %,.52وبنســــــبة مخــــــاطر) (8.21و8.11) ــــــى الت ــــــي الجــــــدول  ,( عل كمــــــا موضــــــح ف

ـــــلTCســـــجل الـــــنمط الـــــوراثي المتبـــــاين ينمـــــا .ب(3-3) لـــــدى المرضـــــى  ملحوضـــــاً  اً نخفاضـــــا Cوااللي

ســـــــجلت ذ إمقارنـــــــة بمجموعـــــــة الســـــــيطرة علـــــــى التـــــــوالي  (%55.55و%33.33وبحســـــــب القيمـــــــة )

ــــــى التــــــوالي ( %41و61%) ــــــذا يعــــــدكالهمــــــا(  P=0.01وبحســــــب احتماليــــــة فشــــــر )وعل الطــــــراز  ل

ـــــغ )ذ ,إحمايـــــة مـــــن المـــــرض  عامـــــل وقـــــائي او C و االليـــــل TC الـــــوراثي علىىىىى   (1.68و 1.24بل

 . التوالي

 rs 2069882عند الموقعIL-9الوراثية والتكرار االليلي لجين تراكيبتوزيع ال(4-4)جدول

 T > C التهاب المفاصل  في مرضى  غر يينباو  -يدر يع الدراسة حسب قانون التوازن هافي مجام
   Gene ID:3578يف بالمقارنة مع السيطرةالرثوي 

احتمالية  2 الطرز الوراثية لجين االبيضاض المجموعة
 هاردي

  TT TC CC T C 1.4, 

مجموعة 
المرضى  

(,) 

 3 83 1 3 2 العدد المشاهد

% 22.22 33.33 1 88.81 55.55 

  1.33 4.88 2.33 العدد المتوقع

% 61.3, 43.28 3.,3 

مجموعة 
السيطرة 

(2) 

 1.44 4 8 1 4 5 العدد المشاهد

% 31 61 1 81 41 

  1.32 5.8 5.32 العدد المتوقع

% 3, 35 , 
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بنتائج دراسات بحثية سابقة عن عالقتها بمرض التهاب  rs ـ206982ـ لم تحظى دراستنا لل

والتي  (9133واخرون ) Ma هتمام في دراسة الباحثا  rs206982المفاصل، لكن حظيت

الوراثية  اعتبرت معنوية في تحديد التغايرات الوراثية وقابلية االستعداد للكثير من االضطرابات

ان ( 9112واخرون )Yang االمراض القلبية الوعائية والسرطان. كما افاده الباحثوخصوصا 

rs206982  الموجودة فيIL9  لإلصابة الوراثي االستعداد من قابلية تزيد لها تأثير معنوي

  .بالسرطان الجلد الخبيث

 rs2069882عند الموقع  IL-9لتقويم العالقة بين الطراز الوراثي واالليالت لجين ( 5-4) جدول

T>C  في مجاميع الدراسة 

الطرزالوراثية  نوع المقارنة
للبين 

 االبيضاض
, 

 التقييم االحصائي

عامل ال
 المسبب 

العامل 
 الحماية

نسبة 
 الخطر

احتمالية 
 فشر

 ثقةالمعامل 

 مجموعة مرضى 
 التهاب المفاصل

 الرثوي مقابل 
 مجموعة السيطرة

TT 8.11  %52., 1.18 83.8,- 1.52   

TC  1.24 %51.1 1.18 3.13- 1.18 

CC 1  1 1 1 

T 8.21  %52., 1.18 1.5- 1.51 

C  1.68 %81.1 1.18 4.28- 1.85 
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 (GGو  AA  ,AGالطرز الوراثية) IL-9rs-2069882 تعدد االشكال  :( 4-4)الشكل
 . ID:3578 Geneمقارنة بالمرجع عينات الدراسة ل
 
في مرضى التهاب   rs1271895407-2 الوراثي لجين البين االبيضاضكيب تحديد التر  4-3-3

 : المفاصل الرثوي

تضــــــمنت  الحــــــاالت،تــــــم اجــــــراء هــــــذه الدراســــــة باالعتمــــــاد علــــــى مقارنــــــة مجمــــــوعتين مــــــن 

المجموعـــــة االولـــــى عينـــــات مـــــن المرضـــــى المصـــــابين بالتهـــــاب المفاصـــــل الرثـــــوي امـــــا المجموعـــــة 

 ,عينـــــــات االصـــــــحاء اي مجموعـــــــة الســـــــيطرة فـــــــي جـــــــين البـــــــين االبيضاضـــــــي الثانيـــــــة فتضـــــــمنت

 .rs 1271895407للموقع

( ان الـــــــنمط الـــــــوراثي 4-6وكمـــــــا موضـــــــح بالجـــــــدول ), اظهـــــــرت نتـــــــائج الدراســـــــة الحاليـــــــة 

ـــــاين ـــــه AGالمتب ـــــدى مجموعـــــة المرضـــــى المصـــــابين ملحوضـــــاً  انخفاضـــــاً ســـــجل  Gواليل بالتهـــــاب  ل

مقارنـــــــــة  علـــــــــى التـــــــــوالي (%58.81و%22.22)وحســـــــــب النســـــــــب المـــــــــذكورة  المفاصـــــــــل الرثـــــــــوي
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فشـــــــــــر احتماليـــــــــــة بحســـــــــــب ( %31و%11) جموعـــــــــــة الســـــــــــيطره )االصـــــــــــحاء( , وكمـــــــــــا يـــــــــــأتيبم

(1.211=P 688وP=0. ــــــة بالســــــيطرة كمــــــا موضــــــح ــــــين المرضــــــى مقارن ــــــي الجــــــدول( ب  .(8-3)ف

للمــــــــرض وبحســــــــب وقــــــــائي او حمايــــــــة عامــــــــل  Gواليلــــــــه AGويعتبــــــــر الطــــــــراز الــــــــوراثي المتبــــــــاين

ــــــى التــــــوالي كمــــــا موضــــــح فــــــي  %,.86و %22.1وبنســــــبة مخــــــاطر) (1.21و 1.48النتــــــائج) ( عل

لــــــدى  ملحوضــــــا رتفاعــــــاا Aهواالليلــــــ AAســــــجل الــــــنمط الــــــوراثي المتماثــــــلينمــــــا ب (.8-3الجــــــدول )

ــــــى التــــــوالي  (%85.55و%33.33وبحســــــب القيمــــــة )المرضــــــى  ــــــة بمجموعــــــة ا, عل لســــــيطرة مقارن

ـــــــــــوالي ( %61و %51) القيمـــــــــــةســـــــــــجلت أذ  ـــــــــــى الت ـــــــــــة فشـــــــــــر )عل  P=0.580وبحســـــــــــب احتمالي

ـــــوراثي88P=0.6و ـــــر الطـــــراز ال ـــــذا يعتب ـــــوالي  ل ـــــى الت ـــــل AA( عل خطـــــر مســـــبب عامـــــل  Aو االلي

 .( 8.84و 4.51بلغ )ذ إلمرض ل
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 rs1271895407 عند الموقعIL-9الوراثية والتكرار االليلي لجين توزيع التراكيب( 4-6جدول )

A>G   التهاب المفاصل  في مرضى رك يينباو  -يدر يع الدراسة حسب قانون التوازن هافي مجام
  :Gene ID 0538في الرثوي بالمقارنة مع السيطرة

 

احتمالية  , الطرز الوراثية لجين االبيضاض المجموعة
 هاردي

  AA AG GG A G 1.53 

مجموعة 
المرضى  

(,) 

 2 84 1 2 3 العدد المشاهد

% 33.33 22.22 1 85.55 58.81 

  ,1.6 4.68 ,3.6 العدد المتوقع

% 25.86 31.85 8.85 

مجموعة 
السيطرة 

(2) 

 1.84 3 6 1 3 8 العدد المشاهد

% 51 11 1 61 31 

  1.1 5.1 8.1 العدد المتوقع

% 46 31 86 

المفرده الى ان تعدد االشكال الوراثية ( 9113واخرون )Yamadaدراسة الباحث  توصلت
SNPs قد ارتبطت مع مرض التهاب المفاصل وخصوصا عند النساء في المراحل المبكرة لإلصابة

سنة وخصوصا النساء كانت أكثر استعداد لإلصابة  01به، فضال على ان الفئة العمرية أكثر من 
 . به مقارنة بالرجال
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 عند الموقع IL-9 لجينلتقويم العالقة بين الطراز الوراثي واالليالت  (3-4جدول )

rs1271895407 A>G   في مجاميع الدراسة 

 

الطرزالوراثية  نوع المقارنة
للبين 

 , االبيضاض

 

 التقييم االحصائي

عامل ال
 المسبب 

العامل 
 الحماية

نسبة 
 الخطر

احتمالية 
 فشر

 ثقةالمعامل 

 مجموعة مرضى 
 التهاب المفاصل

 الرثوي مقابل 
 مجموعة السيطرة

AA 4.51  %41.6 1.211 45.24- 1.48 

AG  1.48 %22.1 1.211 4.81- 1.14 

GG 1  1 1 1 

A 8.84  %51., 1.688 1.55- 1.48 

G  1.21 %86., 1.688 5.86- 1.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

( GGو  AA ,AGالطرز الوراثية)IL-9 rs  1271895407تعدد االشكال :(4-5الشكل )
 . ID:3578 Geneلعينات الدراسة مقارنة بالمرجع 
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مرضى التهاب في  rs 1284377142 – 2 كيب الوراثي لجين البين االبيضاضتحديد التر  4-3-4
 : المفاصل الرثوي

تضــــــمنت  الحــــــاالت،جــــــراء هــــــذه الدراســــــة باالعتمــــــاد علــــــى مقارنــــــة مجمــــــوعتين مــــــن تــــــم أ

المجموعـــــة االولـــــى عينـــــات مـــــن المرضـــــى المصـــــابين بالتهـــــاب المفاصـــــل الرثـــــوي امـــــا المجموعـــــة 

 ,عينـــــــات االصـــــــحاء اي مجموعـــــــة الســـــــيطرة فـــــــي جـــــــين البـــــــين االبيضاضـــــــي الثانيـــــــة فتضـــــــمنت

 .rs 1284377142لتغاير

ان الــــــــنمط الــــــــوراثي  (41-اظهــــــــرت نتــــــــائج الدراســــــــة الحاليــــــــة وكمــــــــا موضــــــــح بالجــــــــدول )

بالتهــــــاب  لـــــدى مجموعـــــة المرضـــــى المصـــــابين ا ملحوضـــــاارتفاعـــــســـــجل  Aواليلـــــه AA المتماثـــــل

مقارنـــــــــة  علـــــــــى التـــــــــوالي( %85.55و%22.22)وحســـــــــب النســـــــــب المـــــــــذكورة  المفاصـــــــــل الرثـــــــــوي

ــــــــــــي  فشــــــــــــر احتماليــــــــــــة بحســــــــــــب ( 81%و40%)بمجموعــــــــــــة الســــــــــــيطره )االصــــــــــــحاء( وكمــــــــــــا يل

(P=0.01 )ــــــــة بالســــــــيطرة  كالهمــــــــا ــــــــين المرضــــــــى مقارن ــــــــي  ,ب ( 1-3الجــــــــدول )كمــــــــا موضــــــــح ف

ــــــــــــل  ــــــــــــوراثي المتماث ــــــــــــر الطــــــــــــراز ال ــــــــــــه AAويعتب عامــــــــــــل مســــــــــــبب للمــــــــــــرض وبحســــــــــــب  Aواليل

ــــــــائج) ــــــــي  (%8.3و%,.52( وبنســــــــبة مخــــــــاطر)8.88-8.11النت ــــــــوالي كمــــــــا موضــــــــح ف ــــــــى الت عل

ــــــل (.,-3الجــــــدول ) ــــــوراثي المتماث ــــــنمط ال ــــــه  TTكمــــــا واظهــــــر ال ــــــدى  ملحوضــــــاً  اً نخفاضــــــاTواليل ل

مقارنـــــــة بمجموعـــــــة الســـــــيطرة علـــــــى التـــــــوالي  (%58.81 -%88.88وبحســـــــب القيمـــــــة )المرضـــــــى 

ـــــــث ســـــــجلت ) ـــــــوالي  (%41 -1حي ـــــــى الت ـــــــة فشـــــــر)عل ـــــــى التـــــــوالي  P=0.01وبحســـــــب احتمالي ( عل

ـــــوراثي لـــــذا يعـــــد ـــــر عامـــــل مســـــبب Tيعتبـــــر عامـــــل مســـــبب للمـــــرض واليلـــــه TTالطـــــراز ال الن  يعتب

ــــــف يكــــــون عــــــالي   (%4.8و  %8.4(  وبنســــــبة خطــــــر )1,.1 -3,.8بلــــــغ )ذ إتــــــردد االليــــــل يختل

ـــــــى التـــــــوالي ـــــــوراثي المتبـــــــاينينمـــــــا ب . عل لـــــــدى المرضـــــــى ا ايضـــــــا نخفاضـــــــا ATســـــــجل الـــــــنمط ال

ــــــــى التــــــــوالي ( %4.44وبحســــــــب القيمــــــــة )  (%61ســــــــجلت )ذ , إمقارنــــــــة بمجموعــــــــة الســــــــيطرة عل

ــــــــــذا يعــــــــــد( علــــــــــى التــــــــــوالي =1.211Pوبحســــــــــب احتماليــــــــــة فشــــــــــر)علــــــــــى التــــــــــوالي  الطــــــــــراز  , ل
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( كمــــــــــا موضــــــــــح فــــــــــي 1.44بلــــــــــغ )ذ إحمايــــــــــة مــــــــــن المــــــــــرض  عامــــــــــل وقــــــــــائي او AGالــــــــــوراثي

  (.,-3الجدول)

 rs1284377142 الموقع عندIL-9الوراثية والتكرار االليلي لجين توزيع التراكيب( 4-8جدول )

A >T  رك في مرضى التهاب المفاصل يينباو  -يدر يع الدراسة حسب قانون التوازن هافي مجام
  Gene ID:3578في  الرثوي بالمقارنة مع السيطرة

احتمالية  , الطرز الوراثية لجين االبيضاض المجموعة
 هاردي

  AA AT TT A T 1.68 

مجموعة 
  المرضى

(,) 

 2 84 8 4 2 العدد المشاهد

% 22.22 44.44 88.88 85.55 58.81 

  ,1.6 4.68 ,3.6 العدد المتوقع

% 25.86 31.85 8.85 

مجموعة 
السيطرة 

(2) 

 1.44 4 8 1 4 5 العدد المشاهد

% 31 61 1 81 41 

  1.32 5.8 5.32 العدد المتوقع

% 3, 35 , 
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 T rsالموقع عند IL-9لتقويم العالقة بين الطراز الوراثي واالليالت لجين ( 2-4)جدول

1284377142 A> في مجاميع الدراسة 

الطرزالوراثية  نوع المقارنة
للبين 

االبيضاض
,  

 التقييم االحصائي

عامل ال
 المسبب 

العامل 
 الحماية

نسبة 
 الخطر

احتمالية 
 فشر

 ثقةالمعامل 

 مجموعة مرضى 
 التهاب المفاصل

 الرثوي مقابل 
 مجموعة السيطرة

AA 8.11  %52., 1.18 83.8,-1.52 

AT  1.44 %31.1 1.211 5.64- 1.13 

TT 8.,3  %8.4 1.18 34.6,- 1.1, 

A 8.88  %8.3 1.18 2.61- 1.55 

T  1.,1 %4.8 1.18 3.28- 1.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( TTو AA  , ATالطرز الوراثية) IL-9 rs  1284377142تعدد االشكال : (4-6الشكل )
 . ID:3576 Geneلعينات الدراسة مقارنة بالمرجع 
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المفرده احد العوامل ان االختالفات في تعدد االشكال الوراثية الى ( 9132) احمد دراسة أشارت

األساسية بسبب االختالف بين استجابة األفراد والتي تؤثر على االستجابة لألمراض وكذلك تأثير 

قيمه  العوامل البيئية والمناعية فضال عن الكيميائية تؤدي الى جعل تعدد االشكال الوراثية المفرده ذا

 .معنوية في المجاالت الطبية

في مرضى التهاب   rs768274071– 2 الوراثي لجين البين االبيضاضيب تحديد الترك 4-3-5
 : المفاصل الرثوي

تضــــــمنت  الحــــــاالت،تــــــم إجــــــراء هــــــذه الدراســــــة باالعتمــــــاد علــــــى مقارنــــــة مجمــــــوعتين مــــــن 

المجموعـــــة االولـــــى عينـــــات مـــــن المرضـــــى المصـــــابين بالتهـــــاب المفاصـــــل الرثـــــوي أمـــــا المجموعـــــة 

 ,موعـــــــة الســـــــيطرة فـــــــي جـــــــين البـــــــين االبيضاضـــــــيعينـــــــات االصـــــــحاء اي مج الثانيـــــــة فتضـــــــمنت

 .rs 768274071لتغاير

ن الـــــــنمط الـــــــوراثي إ (81-3راســـــــة الحاليـــــــة ,وكمـــــــا موضـــــــح بالجـــــــدول)ظهـــــــرت نتـــــــائج الدأ

ــــــة ــــــه TTالمتماثل ــــــدى مجموعــــــة المرضــــــى المصــــــابين ًا ملحوضــــــاً ارتفاعــــــســــــجل  Tواليل بالتهــــــاب  ل

ــــــــى التــــــــوالي (%88.81و %66.66)وحســــــــب النســــــــب المــــــــذكورة  المفاصــــــــل الرثــــــــوي مقارنــــــــة  عل

فشـــــــــــر احتماليـــــــــــة بحســـــــــــب  علـــــــــــى التـــــــــــوالي (%81و%61)بمجموعــــــــــة الســـــــــــيطره )االصـــــــــــحاء( 

(P=0.580 وP=0.674ـــــــــين المرضـــــــــى مقارنـــــــــة بالســـــــــيطرة , كمـــــــــا موضـــــــــح فـــــــــي الجـــــــــدول     ( ب

عامـــــــل خطـــــــر مســـــــبب للمـــــــرض وبحســـــــب  Tواليلـــــــه TTيعــــــد الطـــــــراز الـــــــوراثي المتماثـــــــل (3-88)

علــــــى التــــــوالي, كمــــــا موضــــــح فــــــي ( %,.52و %33.3اطر)( وبنســــــبة مخــــــ8.21 -4.11النتــــــائج)

 ًا ملحوضــــــاً نخفاضـــــاG واليلــــــه  GGكمـــــا واظهــــــر الـــــنمط الــــــوراثي المتماثـــــل (.88-3الجـــــدول )

مقارنــــــــة بمجموعـــــــــة  علــــــــى التــــــــوالي (% 55.55 -%88.88)وبحســــــــب القيمـــــــــة لــــــــدى المرضــــــــى 

 P=0.01وبحســـــــب احتماليـــــــة فشـــــــر) علـــــــى التـــــــوالي( %41 -%51الســـــــيطرة إذ ســـــــجلت القيمـــــــة )
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عامـــــل وقـــــائي مـــــن المـــــرض  Gواليلـــــه GG( علـــــى التـــــوالي  لـــــذا يعـــــد الطـــــراز الـــــوراثيP=0.674و

ســــــــــجل الــــــــــنمط الــــــــــوراثي ينمــــــــــا ب كالهمــــــــــا (. 81.1(  وبنســــــــــبة خطــــــــــر )1.68 -1.21أذ بلــــــــــغ )

( %55.55وبحســـــــب القيمـــــــة علـــــــى التـــــــوالي )لـــــــدى المرضـــــــى  ا ملحوضـــــــاً نخفاضـــــــا TGالمتبـــــــاين

وبحســـــــــــــب احتماليـــــــــــــة  (%51ســـــــــــــجلت وعلـــــــــــــى التــــــــــــوالي )مقارنــــــــــــة بمجموعـــــــــــــة الســــــــــــيطرة , إذ 

ـــــوراثيP=0.01فشـــــر) ـــــذا يعـــــد الطـــــراز ال ـــــوالي ل ـــــى الت عامـــــل خطـــــر مســـــبب للمـــــرض , إذ  TG(عل

 (.88-3)( كما موضح في الجدول8.83بلغ )

 عند الموقع IL-9الوراثية والتكرار االليلي لجين توزيع التراكيب( 4-10جدول )

768274071T>G rsرك في مرضى يينباو  -يدر حسب قانون التوازن هايع الدراسة في مجام
  Gene ID:3576في  التهاب المفاصل الرثوي بالمقارنة مع السيطرة

احتمالية  , االبيضاضالطرز الوراثية لجين  المجموعة
 هاردي

  TT TG GG T G 1.51 

مجموعة 
المرضى  

(,) 

 3 83 8 5 6 العدد المشاهد

% 66.66 55.55 88.88 88.81 55.55 

  1.33 4.88 2.33 العدد المتوقع

% 61.3, 43.28 3.,3 

مجموعة 
السيطرة 

(2) 

 1.53 4 8 8 8 4 العدد المشاهد

% 61 51 51 81 41 

  1.32 5.8 5.32 العدد المتوقع

% 3, 35 , 
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 Gعند الموقع IL-9 لتقويم العالقة بين الطراز الوراثي واالليالت لجين(  11-4جدول )
rs68274071 T> في مجاميع الدراسة 

الطرزالوراثية  نوع المقارنة
للبين 

  ,االبيضاض

 التقييم االحصائي

عامل ال
 المسبب 

العامل 
 الحماية

نسبة 
 الخطر

احتمالية 
 فشر

 ثقةالمعامل 

 مجموعة مرض  

 التهاب المفاصل

 الرثوي مقابل 

 مجموعة السيطرة

TT 4.11  %33.3 1.211 54.61- 1.41 

TG 8.83  %5.1 1.18 84.43- 1.81 

GG  1.21 %81.1 1.18 8.,,- 1.14 

T 8.21  %52., 1.683 1.15- 1.51 

G  1.68 %81.1 1.683 4.28- 1.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( لعينات الدراسة GG,TG,TTالطرز الوراثية) IL-9  68274071االشكالتعدد  :(4-7الشكل )
 . ID:3578 Geneمقارنة بالمرجع 
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وعلــــى مســــتوى محافظــــة تعتبــــر النتــــائج المقدمــــة فــــي هــــذه الدراســــة االولــــى مــــن نوعهــــا فــــي العــــراق 

ــــالى  ــــة ،اذ دي ــــائج التــــي توصــــلت اليهــــا الدراســــة الحالي ــــين النت ــــة ب ال توجــــد دراســــات مشــــابهة للمقارن

ـــــــــى ان دور  ـــــــــد توصـــــــــلت الدراســـــــــة ال ـــــــــوكين  SNPsوق ـــــــــي احـــــــــداث مـــــــــرض التهـــــــــاب  ,لالنترل ف

ـــــوي  ـــــوي قـــــد المفاصـــــل الرث ـــــد مـــــن التحـــــري عـــــن دور الحركـــــي الخل ـــــق لمزي وتعـــــدد  ,مهـــــدت الطري

ـــــــاره الوقائيـــــــة ويفضـــــــل هـــــــذا  االشـــــــكال الجينيـــــــة لـــــــه فـــــــي مـــــــرض التهـــــــاب المفاصـــــــل الرثـــــــوي واث

ـــــوم ) ـــــى نطـــــاق الجين ـــــاط عل ـــــي افترضـــــت ان GWASاالســـــتنتاج مـــــن خـــــالل دراســـــات االرتب ( والت

SNPs  فــــــــي لــــــــى امــــــــراض التهــــــــاب المفاصــــــــل الرثــــــــوي ع تــــــــأثيرومســــــــتقبله  ,الخلــــــــوي للحركــــــــي

 (.9112واخرون, Burkhardtالنساء )

, كذلك يعتقد أن هذا السيتوكين Th17متعلق بمسار  IL-9ان اثبتت الدراسات ان وظائف 

في المرضى -IL  2عن تأثير الدراسات وهذا ما اكدته, مرضبط ايضا مع التسبب في هذا القد يرت

 ;Ouyang 2013 واخرون, Hughes-Austin)الذين يعانون من التهاب المفاصل الرثوي 

سبب هي الم Th17في الخاليا  IL-9هنالك بعض األدلة تشير الى أن انتاج  (.2013واخرون,

     التهاب الدماغ و  والربو 1على وجه الخصوص داء السكري من النوع و المناعة الذاتية المراض 

( Beriou,2010; واخرون Sismanopoulos ,2012واخرون.) 

في الغالب في تشارك  BوTالخاليا  اشارت الى أن دراسةمع قت الدراسة الحالية تفا

-TNFالمنشئ لاللتهاب مثل  او جنبا الى جنب مع تفاعل السايتوكين البادئ RAالتسبب في 

α,IL-6,IL-1β   - وIL-17(Van de sande  وBaeten,(2016.  وخالياTh9  وخاليا

Th17  الطبيعةوخاليا القاتلة    NKTcell  وخاليا البدينة وخالياTالتنظيمية (Treg ومجموعة )

 ; 2006واخرون, Lu  2000واخرون , ILC2()Stassenالثانية من خاليا الليمفاوية الفطرية )

Roediger  ,2015واخرون.) 
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 Immunological Study الدراسة المناعية 4 –4

 المرضى في المصل( IL-9التاسع ) مستوى البين ابيضاض تقيم  1-4-4

مريض من  44في مصل  التاسع تم قياس مستوى البين ابيضاض، الحاليةفي الدراسة 

اظهرت النتائج . بمجموعة السيطرةومقارنته  مجموعة المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الرثوي

لدى مجموعة  9 يضاضومعنوي في مستوى البين اب ارتفاع واضح( 39-4الموضحة في الجدول )

ع مجمـــوعـة مقارنته م pg/ml ( 26.86±362.29)بمتوسط حسابي واالنحراف المعياري المرضى 

بمتوسط حسابي واالنحراف  و 9 واضح  في مستوى البين ابيضاض نخفاضاالسيطرة التي سجلت 

 (.P<0.01 )وتحت احتمالية  pg/ml (27.58±332.45) المعياري

 في مصل مجموعتي الدراسة  pg/ml 9 ( معدل تركيز البين ابيضاض4 -12جدول )

 معدل تركيز البين ابيضاض العدد الكلي مجموعة الدراسة
9 pg/ml 

 المعنوية
p.value 

االنحراف ±الوسط الحسابي 
 المعياري

 **P<0.01 26.86 ± 362.29 44 مجموعة المرضى

 27.58 ± 332.45 44 مجموعة السيطرة

 
دى مجموعة المرضى المصابين ل التاسع اعاله ارتفاع واضح للبين ابيضاض تشير النتائج

الجينات برتبط ممراض المناعة الذاتية و أنه من التهاب المفاصل الرثوي مما يشير الى أبمرض 

  زيادة فيذ وجدت إ االلتهابية , اثبتت دراسات ان المسببات (.2013واخرون , (Viatte المتعددة 

يرتبط مع وجود االجسام المضادة فانه في بداية ظهور المرض المفصلي السريري  -IL,تركيز

ذ تشير الى أن إ, من المؤشرات الحيوية لاللتهابات  لة بالتهاب المفاصل الرثوي وتعدذات الص
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IL-9  وخالياTh9  قد تساهم بشكل كبير في زيادة االستجابات المناعية التي تحدث في المفاصل

ولكن يوجد (. 2013 واخرون, Hughes-Austin)الملتهبة من مرض التهاب المفاصل الرثوي

 دوراً  ؤديالذي ي HLA-DRB 04وخاصة األليل  HLA-DRB1أقوى ارتباط جيني مع جينات 

 .2013), اخرونو Al –Yasiri )في تطور التهاب المفاصل الرثوي لدى المرضى العراقيين مهماً 

 في التسبب في العديد من األمراض السترولينية والببتيداتهنالك ارتباط واضح بين هذه االليالت و 

في تطور التهاب المفاصل  اً ا باسم السيترولين( دوًرا رئيسإزالة األرجينين )المعروف أيضً  ؤدي الىي

  واخرون, Scally) من خالل توليد األجسام المضادة الذاتية وتفاقم االستجابة االلتهابية ثويالر 

اشارت الى أن العالقة القوية بين ارتفاع تراكيز التي دراسة ال مع الدراسة الحالية.تتفق  2013)

IL-9  سلطت الضوء على دورها المحتمل في تمايز الخاليا البائية المعتمدة ,إذ والمناعة الذاتية

             على الخاليا التائية, والتوسع وانتاج األجسام المضادة لدى مرضى التهاب المفاصل الرثوي

( Dantas2015 ,واخرون .) 

 العمرية ضمن مجموعة الدراسة تبعًا للفئات 9 بين ابيضاضلل النسب المئوية 4 –2-4

وجد ان اعلى مستوى البين  مع الفئات العمرية 9 عند مقارنة مستوى البين ابيضاض

 بمتوسط حسابي وانحراف معياري( سنة و 54-45كان في الفئة العمرية )  9 ابيضاض

بمتوسط حسابي وانحراف  و( سنة 75–65( واقل مستوى في الفئة العمرية )369.12±31.97)

وكما في الجدول , فرق معنوي ذي داللة احصائية ( مع عدم وجود  ±94.11350.40) معياري

(4-33. ) 
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 بالفئات العمرية لمجموعة المرضى ( عالقة البين ابيضاض410 –الجدول )     

 Total 42 - 52 22 - 43 32 - 23 42 -33 52 -43 الفئات

 33 2 26 23 2 4 العدد

الوسط 

الحسابي 

االنحراف ±

 المعياري

428.84 

± 

 

8.68 

422563 

± 

53562 

 

462525 

± 

42523 

465526 

± 

53512 

426536

± 

53566 

 

 

p value N.S.  

 

وضحت أ( التي 2013خرون )آو Boots مع نتائج الباحث  متفقةجاءت هذه النتائج 

ذ إ لدى االشخاص المسنين. الرثوي لتهاب المفاصل االلتهابيأفي   IL-9الزيادة في مستويات 

في  لوظيفة المناعية والعمر سبب رئيسعالقة بين انخفاض ا دراسة حديثةوجدت 

هذا النتائج تقترح الى أن تعدد .) Boonen ,5186و onna Van)التهاب المفاصل الرثوي 

قد يكون له دور   rs2069882 التاسع  للـ يوكليوتيدة المفردة للبين ابيضاضاالشكال الوراثية للن

 في عينات من المرضى العراقيين . RAاآللية المسببة لمرض  في
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Conclusions and Recommendation       5.االستنتاجات والتوصيات 

Conclusions االستنتاجات      5.1  

اعلى منها بالتهاب المفاصل الرثوي المصابين  ناثاالنتائج الدراسة الحالية ان نسبة  ظهرتأ -1

 .للذكور %6و لإلناث %94وبنسبة  لذكوربا

اما  %38بنسبة  الرثوي المفاصل بالتهابسنة هي االكثر اصابة  45-54العمرية  الفئة نإ -2

 .%6كانت االدنى في االصابة بالمرض بنسبة  34-25العمرية  الفئة

في مصل المرضى التاسع  ارتفاع في مستوى البين االبيضاضنتائج الدراسة وجود  وضحتأ -3

 مما يدل على دور البين االبيضاضمقارنة بمجموعة السيطرة  الرثوي المفاصل بالتهابالمصابين 

                    .المفاصلفي عمليات االلتهاب التاسع 

على ا rs 2602882للتغاير IL-9لجين  Aواليله AAظهرت الدراسة ان الطراز الوراثي أ -4

 AGلوحظ انخفاض نسبة الطراز الوراثي عامل خطورة كنمط وراثي وبائي للمرض، في حين 

 . نمط وراثي وقائي من اإلصابة بالمرض وبهذا يعد   IL-9لجين   Gواليله

 rs1271895407 للتغاير IL-9لجين   Gواليله AGظهرت الدراسة ارتفاع الطراز الوراثي أ -5

لوحظ انخفاض نسبة الطراز الوراثي ، في حين  اإلصابة بالمرضوقائي من وراثي  وظهر كنمط

AA واليلهA   لجينIL-9   كنمط وراثي وبائي للمرض وبهذا يعد. 
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اعلى عامل خطورة  rs1284377142 للتغاير IL-9لجين  AA  ،TTالطراز الوراثي  ظهرأ -0

نمط  وبهذا يعد    ATلوحظ انخفاض نسبة الطراز الوراثيكنمط وراثي وبائي للمرض، في حين 

 . وراثي وقائي من اإلصابة بالمرض

اعلى عامل خطورة rs768274071 للتغاير IL-9لجين  GG  ،TGالطراز الوراثي  أظهر -7

نمط  وبهذا يعد    TTلوحظ انخفاض نسبة الطراز الوراثيكنمط وراثي وبائي للمرض، في حين 

 . وراثي وقائي من اإلصابة بالمرض
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 Recommendations التوصيات 5.2 

 SNPs باستخدام الكشف عن جراء فحص الوراثيوقياس تركيزه وأ 2نترلوكين ألالتحري عن ا -1

 االخرى. باألمراضله وعالقته  التابعةوالمستقبالت  2 االنترلوكيندراسة و االخرى  لألمراض

 SNPs باستخدام الكشف عن 2 يئية االخرى لجين البين األبيضاضالكشف عن التغايرات الجز  -2

 الدراسة.وفي مواقع اخرى غير التي شخصت في هذه 

        و  SSR و SCARمنها رفليبات ورابيدات وافليبات و  خرى استعمال طرائق جزيئية أ -3

  CAPS و PFGE للكشف عن التغايرات الوراثية لمرض التهاب المفاصل وعلى مستوى و

 راق.الع

االنترلوكينات المرتبطة بالحساسية وتأثيرها على مرضى التهاب المفاصل تقيم مستوى بعض  -4

 الرثوي .



 Reference  67المصادر 

 

 أواًل :المصادر العربية:

بمرض  المصاحب لالصابه E-Selectin التباين الوراثي لجين(.7102)أحمد, آمال يوسف جبار .

السكري من النوع الثاني في عينة من الذكور العراقيين العرب , رسالة ماجستير ,كلية العلوم للبنات 

 جامعة بغداد , العراق .–

كلية  البصمة الوراثية, سلسلة الكتب العلمية الثقافية,(.7112.)الصالح ,عبد العزيز عبد الرحمن

                                                   . 051 -042ص:العلوم ,جامعة بغداد ,العراق.

   دراسة وراثية ووراثية خلوية لثالث مجتمعات سكانية (.2013.) القرة غولي ، عمار احمد سلطان

أطروحة دكتوراه، ،  Dacus ciliatus (Loew) (Diptera:Tephritidae) لذبابة ثمار القرعيات 

 العراق.جامعة تكريت ،  –كلية التربية 

في عينة من مرض  Epstein Barr Virus الكشف عن فيروس.  ) 7102) جاسم , نهى صالح.

 .10-55:جامعة بغداد ,العراق –التهاب المفاصل الرثوي .رسالة ماجستير ,كلية العلوم 

 ثانياً:المصادر اإلنكليزية :

A)) 

Albers, H. M . (2015). Genetics in juvenile idiopathic arthritis. Leiden 

University. Rotterdam, the Netherlands , a dissertation, p:218. 

AL-Kinani, I. B .H ; Ad΄hiah, A. H. and Shihab, B. A.(2015). Single 

Nucleotide polymorphisms of cytokines in inflammatory bowel disease of 

Iraqi patients. Thesis Baghdad University- College of Science for 

Women:23-102. 

 



 Reference  66المصادر 

 

AI-Rawi, Z.A.; Gorial, F .L; Al-Shammary, W.A.; Muhsin, F.; Al- Naaimi, 

A.S.and Kareem S.(2013).Serum boron concentration in rheumatoid 

arthritis: correlation with disease activity, functional class, and rheumatoid 

factor . J. Exp. Integr. Med., 3(1):9-15. 

 

AL-Yasiri, I. K. ;AL-Mousawi, J. K. ;AL-Mohana, A. M.(2013).Evalution 

of Some Genetik Factor in Rheumatoid Arthritis Patients in Iraq. Iraqi 

Journal of Biotechnology , Vol.13,No.2,66-74. 

Ammitzbqll,C.G.;Steffensen,R.;Bqgsted,M.,Junker,P.;Johansen,J.S.;PØden

phant,J.; Østergaard,M.;Ellingsen,T.Pedersen,K.S.(2014).CRP genotype 

and haplotype association with serum C-reactive protein level and DAS28 

in untreated early rheumatoid arthritis patients . Arth.16:475. 

Ansel, K. M., Djuretic, I., Tanasa, B. and Rao, A.( 2006). Regulation 

of Th2 differentiation and Il4 locus accessibility. Annu. Rev. Immunol.; 

24:607. 

Azizoddin, D. ; Olmstead, R. ; Cost, C. ; Jolly, M. ; Ayeroff, J. ; Racaza, G. 

; Sumner, L. and Nicassio, P. (2017). Multi-group confirmatory factor 

analyses of the LupusPRO between southern California and Filipino 

samples of patients with systemic lupus erythematosus . Lupus, 0: 1–8. 

(B) 

Barreiro ,L. B.; Laval, G.; Quach, H.; Patin, E. and Quintana-Murci , L. 

(2008). "Natural selection has driven population differentiation in modern 

humans". Nature Genetics, ; 40 (3): 340–345. 

 

Barnas, J.L. and Ritchlin, C.T.(2015). Etiology and pathogenesis of 

psoriatic arthritis. Rheum. Dis. Clin. North. Am. 41:643–63. 

 



 Reference  67المصادر 

 

Beutler, B.; Greenwald, D. and Hulmes, J. D.( 1985). Identity of tumor 

necrosis factor and the macrophags-secreted factor cachection .Nature. 

316:552-554. 

Beriou, G.; Bradshaw, E. M.; Lozano, E.; Costantino, C. M.; Hastings, W. 

D.; Orban, T.; Elyaman, W.; Khoury, S.J.; Kuchroo, V.K.; Baecher-Allan, 

C. and Hafler, D. A. (2010). TGF-  Induces IL-9 Production from Human 

Th17 Cells. The Journal of Immunology, 185(1), 46–54. 

Broeren, M. G. A.; de Vries, M.; Bennink, M. B.; Arntz, O. J.; Blom, A. 

B.; Koenders, M. I.; van Lent ,P.L.E.; van der kraan ,P.M.; van den Berg, 

W.B. and van de Loo, F. A. J. (2016). Disease-Regulated Gene Therapy 

with Anti-Inflammatory Interleukin-10 Under the Control of the CXCL10 

Promoter for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Human Gene 

Therapy, 27(3), 244–254. 

Burkhardt, J.; Petit-Teixeira, E.; Teixeira, V.H.; Kirsten, H.; Garnier, S.; 

Ruehle, S.; Oeser ,C.; Wolfram ,G.; Scholz, M.; Migliorini, P.; Balsa ,A. 

(2009). Association of the X-Chromosomal Genes TIMP1 and IL9R with 

Rheumatoid Arthritis. The Journal of Rheumatology, 36(10), 2149–2157. 

 

Bukhari, M. ; Lunt, M. ; Harrison, B. J.; Scott, D. G. I.; Symmons, D. P. 

M.; and Silman, A. J. (2002). Rheumatoid factor is the major predictor of 

increasing severity of radiographic erosions in rheumatoid arthritis: Results 

from the Norfolk Arthritis Register Study, a large inception cohort. 

Arthritis & Rheumatism, 46(4), 906–912. 

 

Butler, J.M. (2010). Fundamentals of forensic DNA typing. Burlington, 

MA. : Elsevier, Academic Press, ISBN.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burkhardt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petit-Teixeira%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira%20VH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirsten%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garnier%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruehle%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oeser%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolfram%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scholz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Migliorini%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balsa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19723899
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number


 Reference  67المصادر 

 

Burkhardt,J; Petit-Teixeira, E; Teixeira ,V.; Kirsten,H.; Garnier,S.; Ruehle 

,S.; Oeser,C.; Wolfram,G.; Scholz,M.; Balsa,A.(200). “Association of the 

X-chromosomal genes TIMP1 and IL9R with rheumatoid arthritis, ”The 

Journal of Rheumatology, vol. 36, no. 10, pp. 2149–2157. 

 

(C) 

Carlson, B. (2008). "SNPs — A Shortcut to Personalized Medicine". 

Genetic Engineering & Biotechnology News. Mary Ann Liebert, Inc. 28 

(12): 07-06. 

Chandrasekhar, A. N. (2006). Infection and arthritis. J.A.P.I. 54:27-31. 

Chakravarti , A.(2001). To a future of genetic medicine. Nature;409 

(6822):822–3. 

 

Chen, D. Y. ; Chen, Y. M. ; Wen, M. C. ; Hsieh, T. Y. ; Hung, W. T.  and J. 

L. Lan, (2012). “The potential role of Th17 cells andTh17-related cytokines 

in the pathogenesis of lupus nephritis,” Lupus, 21(13) :1385–1396.              

                                                                                        

Ciccia, F.; Guggino, G.; Rizzo, A.; Manzo, A.; Vitolo, B.; La Manna, M.P.; 

Giardina, G.; Sireci, G.; Dieli, F.; Montecucco ,C. M. ;Alessandro, R. and 

Triolo, G.(2015). Potential involvement of IL-9 and Th9 cells in the 

pathogenesis of rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 

54(12):2264–72.                                                                      

Conde, S. R.; Feitosa, R. N.; Freitas, F. B.; Hermes, R. B.; Demachki, S.; 

Araujo, M. T.; Soares, M. C.; Ishak, R. and Vallinoto, A. C. (2013). 

Association of cytokine gene polymorphisms and serum concentrations 

with the outcome of chronic hepatitis B. Cytokine, 61:940-944. 

 

http://www.genengnews.com/gen-articles/snps-a-shortcut-to-personalized-medicine/2507/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gen._Eng._Biotechnol._News
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Ann_Liebert,_Inc.


 Reference  78المصادر 

 

Connelly, J. T. ; Dalbay, M. T. and Thorpe, S. D. (2015) . Adipogenic 

differentiation of hMSCs is mediated by recruitment of IGF-1r onto the 

primary cilium associated with cilia elongation..Stem Cells, 33 (6): 1952- 

1961. 

(D) 

Dai, C.; Chuang, W. and Lee, L. (2008). Association between transforming 

growth factor–beta 1 polymorphism and virologic characteristics of chronic 

hepatitis C. Transplant, Res., 152:151-156. 

 

Davies, P. (1986) The genetics of Alzheimer's disease: a review and a 

discussion of the implications. Neurobiol. Aging. 7, 459-466. 

 

Dantas, A.T. ; Marques, C.D. ; da Rocha Junior, L.F.; Cavalcanti, M.B. ; 

Goncalves, S.M. ; Cardoso, P.R. ; Mariz Hde, A.; Rego, M.J. ; Duarte, 

A.L.; Pitta, I.da. and Pitta, M.G.(2015).  Increased serum interleukin-9 

levels in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus: pathogenic 

Role or just an epiphenomenon. Dis. Markers,51963-8. 

 

de Man, Y.A.; Dolhain, R.J. and Hazes, J.M.(2014). Disease activity or 

remission of rheumatoid arthritis before, during and following pregnancy. 

Curr. Opin. Rheumatol. 26:329-33. 

 

Doan, T.; Melvold, R.; Viselli, S. and Waltenbaugh, C. (2008). Lppincotts 

IIIustrated Review: Immunology, Lippincott Williams and Wilkins, pp 67. 

 

 

 

 



 Reference  78المصادر 

 

 (E) 

Elyaman, W.; Bradshaw, .; E.M. ; Uyttenhove, C.; Dardalhon, V.; Awasthi, 

A.; Imitola, J. ; Bettelli, E.; Oukka, M. ; van Snick, J.; Renauld, J.  Ch.; 

Kuchroo, v. k. and Khoury,  s. j.(2009). “IL-9 induces differentiation of 

TH17 cells and enhances function of FoxP3+ natural regulatory T cells,” 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, vol. 106( 31) :12885–12890. 

 (F) 

Fang, F.; Yu, L.; Zhong, Y. and Yao, L. (2010). TGFB1 509 C/T 

polymorphism and colorectal cancer risk: a meta-analysis. Medicine, 

27:1324-1328. 

Fareed, M. and Afzal, M. (2013). Single nucleotide polymorphism in 

genome-wide association of human population: A tool for broad spectrum 

service. Egypt, J. Med. Hum. Genet., 14:123-134. 

 

Firestein, G.S.(2005). Etiology and pathogenesis of rheumatoid arthritis. In: 

Kelley’s Textbook of Rheumatology, 7th ed. Philadelphia, PA: W.B. 

Saunders:996-1042.                                                                                     

Firestein,G. S. and McInnes, I. B. (2017)." Immunopathogenesis of 

Rheumatoid Arthritis ". Immunity. 46 (2): 183–196. 

Frazer, K.A.; Ballinger, D.G.; Cox ,D.R.; Hinds, D.A.; Stuve, L.L.; Gibbs, 

R.A.; Belmont, J.W.; Boudreau, A.; Hardenbol, P.; Leal, S.M; Pasternak, 

S.; Wheeler, D.A.; Willis, T.D.; et al.(2002).The structure of haplotype 

blocks in the human genome. Science, 296:2225–9. 

 

Frasca , L.;  Nasso ,M. and Spenseri, F.(2008).INF-γ arms human dendritic 

cell to perform multiple effectors function. J. of Immunology,180(3):1471-

1481.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frazer%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballinger%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cox%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hinds%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuve%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gibbs%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gibbs%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belmont%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boudreau%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardenbol%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leal%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasternak%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasternak%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wheeler%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willis%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17943122


 Reference  78المصادر 

 

 (G) 

Gabriel, S.B.; Schaffner, S.F.; Nguyen, H.(2002).The structure of 

haplotype blocks in the human genome. Science ;296:2225–9. 

 

Ghaffar, A.( 2016). "Hypersensitivity States". University of South Carolina 

School of Medicine. Archived from the original on May 18- 29. 

 

Giacopelli, F.; Marciano ,R.; Pistorio, A.; Catarsi, P.; Canini, S.; Karsenty, 

G., et al.(2004). Polymorphisms in the osteopontin promoter affect its 

transcriptional activity. Physiol. Genomics affect its.20:87–96. 

 

Gourraud, P. A.; Dieude, P.; Boyer, J-F.;Barnetche,T.;Abbal.M.;Cambon-

Thomsen,A.;Cantagrel, A. and Constantin, A.(2007). A new classification 

of HLA-DRB1 alleles differentiate predisposing and protective alleles for 

autoantibody production in rheumatoid arthritis. Arthritis, Res. Ther. 

9:R27. 

Goswami, R. and Kaplan, M.H.(2011). A brief history of IL-9. J. Immunol. 

,186:3283–8. 

Grohmann, U.; van Snick, J.; Campanile F.; Silla, S.; Giampietri, A.; 

Vacca, C.; Renauld, J. C.; Fioretti, M. C. and Puccetti, P.(2000). “IL-9 

protects mice from gram-negative bacterial shock: suppression of TNF 

alpha, IL-12, and IFN-gamma, and induction of IL-10,” The Journal of 

Immunology, 164(8) : 4197–4203. 

(H) 

Harrington, L. E.; Hatton, R. D.; Mangan, P. R. ;Turner, H. ;Murphy, Th. 

L. ;Murphy, K. M. and Weaver, C.T. (2005). Interleukin 17-producing 

CD4+ effector T cells develop via a lineage distinct from the T helper type 

1 and 2 lineages. Nat. Immunol. ; 6:1123. 



 Reference  78المصادر 

 

Hardy, J. and Singleton, A.(2009). Genome wide association studies and 

human disease. human disease. 360:1759–68. 

 

Hollegaard, M. V. and Bidwell, J. L. (2006). Cytokine gene polymorphism 

in human disease: on-line databases, Supplement 3. Genes Immun., 7:269-

276. 

Hua, C.; Daien, C. I.; Combe, B.; Landewe, R. (2017) . Diagnosis, 

prognosis and classification of early arthritis: Results of a systematic 

review informing the 2016 update of the EULAR recommendations for the 

management of early arthritis  . RMD Open. 3 (1): 000406. 

 

Hunter, D.J. and  Felson, D.T.(2006). Osteoarthritis. B.M.J. ;332(7542): 

639–42. 

Hughes-Austin, J.M. ; Deane, K.D. ; Derber, L.A. ; Kolfenbach, J.R. ; 

Zerbe, G.O. ; Sokolove, J.; Lahey, L.J. ; Weisman, M.H.; Buckner, T.R. 

Mikuls, J.H.; O'Dell, J.R.; et al.(2013).Multiple cytokines and chemokines 

are associated with rheumatoid arthritis-related autoimmunity in first-

degree relatives without rheumatoid arthritis: Studies of the Aetiology of 

Rheumatoid Arthritis(SERA), Ann. Rheum. Dis. 72 (6) 901–907. 

(I) 

Lwakura, Y.(2010). Roles of IL-1 in the development of rheumatoid 

arthritis: Consideration from  mouse models. Cytokine &Growth factor. 

Reviews, 13:341-355. 

(J) 

Jasim, S.Y.(2012).Immunological gical and Bacteriological study on 

patients with Rheumatoid Arthritis. Thesis Baghdad University- College of 

science: 68-147. 



 Reference  78المصادر 

 

(K) 

Kaplan, M.H.(2017). The transcription factor network in Th9 cells. Semin. 

Immunopathol;39(1):11–20. 

 

Kaminsky, Z. A.; Tang, T.; Wang, S.C.; Ptak, C.; Oh, G.H.; Wong, A.H.; 

Feldcamp, L. A. ; Virtanen, C.; Halfvarson, J.; Tysk, C. ; Visscher, P. M.; 

et al. (2009). DNA methylation profiles in monozygotic and dizygotic 

twins. Nat. Genet. 41, 240–245. 

 

Kaur, G. and Mehra, N.(2012).Cytokine gene polymorphisms: methods of 

detection and biological significance. Methods Mol. Biol.882:549-68. 

 

Kato, N.; Takeuchi, F.; Tabara, Y.; Kelly, T. N.; Go, M. J.; Sim, X.; Tay, 

W.T.; Chen, C.H.; Zhang ,Y.; Yamamoto, K.; Katsuya, T. (2011). Meta-

analysis of genome-wide association studies identifies common variants 

associated with blood pressure variation in east Asians. Nature Genetics, 

43(6), 531–538. 

 

Kelleher, K.; Bean, K.; Clark, S.C.; Leung, W.Y.; Yang-Feng ,T.L.; Chen, 

J. ;WKelleher, K.; Bean, K.; Clark, S.C.; Leung ,W.Y. and Yang-Feng, 

T.L.(1991). Chen JWsequence, chromosomal location, and sequences 

expression in human T-cell leukemia virus (HTLV)-I- virus (HTLV)-I- 

transformed human T cell. Blood.77(7): 1436- 41. 

 

Kim, J.; Kang, S.; Kwon, G. and SKoo, S.(2013). “Elevated levels of 

T helper 17 cells are associated with disease activity in patients with 

with rheumatoid arthritis,” Annals of Laboratory Medicine, vol. 

33, no. 1, pp. 52–59. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tay%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tay%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamamoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katsuya%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572416


 Reference  78المصادر 

 

Kindt, T.; Goldspy, R. and Osborne, B. (2007). Rheumatoid Arthritis. In: 

Kuby Immunology. 6th ed. WH Freeman and company. New York. PP: 

401-21. 

Krishnan, E.; Sokka, T. and Hannonen, P. (2003). Smoking–gender 

interaction and risk for rheumatoid arthritis. Arth. Res. Ther. 5:158-162. 

Know. New York: John Wiley & Sons. p. 32. from the original on 2017-

02-22. 

Kraag, G. (1989). Clinical aspect in rheumatoid arthritis. Clin. Med., 28: 

15-25. 

Kundu-Raychaudhuri, S.; Abria, C.and Raychaudhuri ,S.P. .(2016).  IL-9, a 

local growth factor for synovial T cells in inflammatory arthritis. Cytokine, 

;79:45–51. 

Kundu-Raychaudhuri S, Abria C, Raychaudhuri SP.(2016). IL-9, a local 

growth factor for synovial T cells in inflammatory arthritis. 

Cytokine;79:45–51. 

(L) 

Lawrence , R.C.; Felson, D.T.; Helmick, C.G.; Arnold, L.M. Choi,H.;  

Deyo,R.A.;Gabriel,S.Hirsch,R.;Hochberg,M.C.;Hunder,G.G.;Jordan,J.M.;

Katz,J.N.;Kremers,H.M. and Wolfe, F. (2008).Estimates of the prevalence 

of arthritis and other rheumatic conditions in the United States, part II. 

Arthritis Rheum.58(1):26–35. 

Lawrence, J.S.; Bremner, J.M. and Bier, F.(1966). Osteo-arthrosis. 

prevalence in the population and relationship between symptoms and x-ray 

changes. Ann Rheum Dis.25(1):1–24. 

 

 



 Reference  77المصادر 

 

Lee, S.; Boyle, D.; Berdeja, A. and Firestein, G. (2012). Regulation of 

inflammatory arthritis by the upstream kinase mitogen activated protein 

kinase 7 in the C-jun N-terminal kinase pathway. Arthritis research and 

therapy. 5: 233-243.                                                                                  

Li, G. and  Pan, T.(2014). One of the earliest successes in this field was 

finding a single base mutation in the non-coding region of the APOC3 

(apolipoprotein C3 gene) that associated with higher risks of hyper 

triglyceridemia and atherosclerosis  . Mol. Biol. Int. : 967565. 

 

Li, T.; Prokopec, S.D.; Morrison, S.; Lou, W.; Reich, H.; Gladman, D.; 

Urowitz, M.; Scholey, J.; Fortin, PR.; Boutros, P.C.; Wither, J. and  

Landolt - Marticorena, A.(2015). Anti-nucleosome antibodies outperform 

traditional biomarkers as longitudinal indicators of disease activity in 

systemic lupus erythematosus. Rheumatology , 54:449-457.  

Li, X.C.; Schachter, A.D.; Zand, M.S.; Li, Y.; Zheng, X.X.; Harmon, 

W.E.(1998). Differential expression of T-cell growth factors in rejecting 

murine islet and human renal allografts: conspicuous absence of interleukin 

(IL)-9 despite expression of IL-2, IL-4, IL-7, and IL-15, Transplantation 66 

; 265–268. 

Longhi, R.; Zembrzuski, V.; Basta, P. and Croda, J. (2013). Genetic 

polymorphism and immune response to tuberculosis in indigenous 

populations: a brief review. Braz. J. Infect. Dis., 17:363-368. 

 

Lozano, R.; Naghavi, M.; Foreman, K.; Lim, S.; Shibuya, K.; Aboyans, ;V. 

Abraham, J.; Adair, T. (2012). "Global and regional mortality from 235 

causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis 

for the Global Burden of Disease Study 2010".L ancet. 380 (9859): 2095–

128 . 



 Reference  76المصادر 

 

Lu, L. F. ; Lind, E. F. ; Gondek , D. C.; Bennett, K.A.; Gleeson , M.W.; 

Pino-Lagos, K.; Scott ,Z.A.; Coyle. A.J.; Reed, J.L .; Van Snick ,J.(2006). 

“Mast cells are essential intermediaries in regulatory T-cell tolerance,” 

Nature, vol. 442, no. 7106, pp. 997–1002. 

 

Leng, R.-X. ; Pan, H.-F.;  Ye, D.-Q.  and Xu, Y. (2012)  Potential roles of 

IL-9 in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus, Am. J. Clin. 

Experiment. Immunol. 1 (1): 28. 

 

Lwakura,Y.(2010). Roles of IL-9 in the development of rheumatoid 

arthritis :Consideration from mousemodels . Cytokine & Growth factor 

Remiews 13 , 341- 355 . 

 (M) 

Maier, E., Duschl, A., & Horejs-Hoeck, J. (2012). STAT6-dependent and -

independent mechanisms in Th2 polarization. European Journal of 

Immunology, 42(11), 2827–2833.  

 

MacGregor , A. Snieder, H. ;Rigby ,A.(2000) . Characterizing the qua 

genetic contribution the rheumatoid arthritis using data from twins  

.Arthritis Rheum;43:30-7.  

Majithia, V. and Geraci, S.A. (2007). "Rheumatoid arthritis: diagnosis and 

management" .Am. J. Med. 120 (11): 936–9.                                             

Marzan, K.A.B. and Shaham, B. (2012). Early juvenile idiopathic arthritis. 

Rheum. Dis. Clin. N. Am., 38: 355-372. 

Maeda, S.; Hayami, Y.; Naniwa ,T. and Ueda ,R.(2012). The Th17/IL-23 

axis and natural immunity in psoriatic arthritis. Int. J. Rheumatol. :539683. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gleeson%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pino-Lagos%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scott%20ZA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coyle%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reed%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Snick%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921386


 Reference  77المصادر 

 

Matsuo, H.; Yamamoto, K.; Nakaoka, H.; Nakayama, A.; Sakiyama, M.; 

Chiba, T.; Chiba, T.; Takahashi, A.; Nakamura, T.; Nakashima, H.; et 

al.(2016). Genome-wide association study of clinically defined gout 

identifies multiple risk loci and its association with clinical subtypes. Ann. 

Rheum. Dis. 75(4):652–9. 

Ma, S.; Yang, L.; Romero, R., and Cui, Y. (2011). Varying coefficient 

model for gene–environment interaction: a non-linear look. Bioinformatics, 

27(15), 2119–2126. 

Mclnnes, L.B. and Schett, G.(2011).The pathogenesis of  Rheumatoid  

Arthritis. N. Engl. J. Med. 365:2205-2219. 

Mehta, T.(2006).Promoting ALA as a source of omega-3.Can. Fam. 

Physician, 10; 52(10): 1205-1206. 

 

Murphy, K. M. and Reiner, S. L.( 2002). The lineage decisions of helper T 

cells. Nat. Rev. Immunol. 2:933.                                                               

Mock, B.A. ; Krall, M. and Kozak, C.A. (1990). M.N. Nesbitt, O.W. 

McBride, J.C. Renauld, J. Van Snick, IL9 maps to mouse chromosome 13 

and human chromosome 5, Immunogenetics, 31: (4) 265–270. 

 

Mohan, C. and Putterman, C. (2015): Genetics and pathogenesis of 

systemic lupus erythematosus and lupus nephritis. Nature. Rev. Nephrol., 

11,329-341. 

 (N) 

Nadeem, O. K. ;Hazel, M. M. ; Steven, L. N; Leach, T.; Daniel, A. L.; 

Munday, J. S. ; Huinao, K. and Day, A. S. (2015) .Inflammatory Bowel 

Disease Therapies and Gut Function in a Colitis Mouse Model. science. 

report, 14: (585-585). 



 Reference  77المصادر 

 

Nachman, M. W. (2001). "Single-nucleotide polymorphisms and 

recombination rate in humans". Trends in Genetics. 17 (9): 481–485. 

Nakhaee A, Afzali M, Tabatabaei S.P, Tirgar Fakheri k, Hashemi .M 

M.(2013).Association between a561c polymorphism of e-selectin gene 

and coronary arterial disease in southeastern iranian population . Health 

scope; 2(1): 47-51. 

 

Ning, S.; Zhao, Z.; Ye, J.; Wang, P.; Zhi, H.; Li, R.; Wang, T. and Li, X. 

(2014). Link SNP: a database of linking disease-associated SNPs to human 

large intergenic non-coding RNAs. BMC. Bioinformatics., 15:152. 

 

Nicolaides, N.C. ; Holroyd, K.J. ; S.L. Ewart, S.L. ; Eleff, S.M. ; Kiser, 

M.B. ; Dragwa, C.R. ; Sullivan, C.D. ; Grasso, L.; Zhang, L.Y. ; Messler, 

C.J. ; Zhou, T.; Kleeberger, S.R. ; Buetow, K.H. ; Levitt, R.C. (1997). 

Interleukin 9: a candidate gene for asthma, Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A. 94(24) 13175–13180. 

(O) 

Olivieri, I.; D’Angelo, S.; Palazzi, C. and Padula ,A.(2014). Advances in 

the management of psoriatic arthritis. Nat. Rev. Rheumatol. ; 10: 531–42. 

 

Ouyang, H. ; Shi, Y. ; Liu, Z.; Feng,Sh.; Li ,L.; Su ,N.; Lu ,Y. and Kong , 

Sh.(2013).“Increased Interleukin-9 and CD4+IL-9+ T cells in patients with 

Systemic lupus erythematosus,” Molecular Medicine Reports, 7(3) : 1031–

1037. 

(P) 

Paget, S. A.; Lockshin, M. D. and Loebl, S. (2002). The Hospital for 

Special Surgery Rheumatoid Arthritis Handbook Everything You Need to 

know. New york: John wiley &Sons. P.32.from the original on 2017-02-22. 



 Reference  78المصادر 

 

Patakas, A. (2011). The role of TH17 cells in a model of rheumatoid 

arthritis. ph.D. Thesis. University of Glasgow. 

 

Van Onna , M., and Boonen, A. (2016). The challenging interplay between 

rheumatoid arthritis, ageing and comorbidities. BMC Musculoskeletal 

Disorders, 17(1). doi:10.1186/s12891-016-1038-3. 

  

Pilette, C. ; Ouadrhiri, Y.; J. van Snick, J.; Renauld, J. Ch.; Staquet, Ph.; 

Vaerman, j. p. and Sibille, Y.(2002). “IL-9 inhibits oxidative burst and 

TNF-𝛼 release in lipopoly saccharide-stimulated human monocytes 

through TGF-𝛽,”The Journal of Immunology, 168(8) :4103–4111. 

 

Perumal, N. B. and Kaplan, M. H.( 2011). Regulating Il9 transcription 

in T helper cells. Trends. Immunol.; 32:146. 

Pollard  K. M. (2016)." Silica, Silicosis, and Autoimmunity ". Frontiers in 

Immunology. 7- 97.                                                                                     

R)) 

Rawlings, D. J.; Dai, X., and Buckner, J. H. (2015). The Role of PTP N22 

Risk Variant in the Development of Autoimmunity: Finding Common 

Ground between Mouse and Human. The Journal of Immunology, 194(7), 

2977–2984. 

 

Raychaudhuri, S.K.; Saxena, A. and Raychaudhuri, S.P.(2015). Role of IL-

17 in the pathogenesis of psoriatic arthritis and axial  spondylo arthritis. 

Clin. Rheumatol.; 34:1019–23. 

Renauld, J. (1995). Cytokines: Interleukins and Their Receptors. Cancer 

Treatment and Research. Springer, Boston, MA. 287–303.                                             

                                             



 Reference  78المصادر 

 

Riha, R.; Yang, A.; Rabnott, G.; Tunnicliffe, A.; Fong, K. and Zimmerman, 

P. (2004). Cytokine gene polymorphisms in idiopathic pulmonary fibrosis. 

J. Intern. Med., 34:126-129. 

 

Roddy, E., Mallen, C. D., and Doherty, M. (2013). Gout. B.M.J. ,347: 

(oct01 3), f5648–f5648. 

 

Roy, D.N. and Goswami, R.(2017). IL-9 signaling pathway: an update, Th9 

Cells, Met. Protocols, 37–50. 

Roediger, B. and Weninger, W. (2015). Group 2 innate lymphoid cells in 

the regulation of immune responses, Advances in Immunology, Elsevier, 

111–154. 

Rojas-Zuleta ,W.G. and Sanchez, E. (2017). "IL-9: Function, Sources, and 

Detection". Methods in Molecular, Biology , ; 1585: 21–35. 

(S) 

Smolen, J. S.; Aletaha, D. and McInnes, I. B. (2016). "Rheumatoid 

arthritis" Lancet. 388 (10055): 2023–2038. 

Symmons,D.;Tricker,K,;Roberts,C.;Davies,L.;Dawes,P. and Scott, D.L. 

(2005). The British Rheumatoid Outcome Study Group (BROSG) 

randomised controlled trial to compare the effectiveness and cost-

effectiveness of aggressive versus symptomatic therapy in established 

rheumatoid arthritis. Health Technology Assessment. (9) : 34. 

 

Sharma, A.R.; Jagga, S.; Lee, S.S.; Nam ,J.S. (2013).Interplay between 

cartilage and subchondral bone contributing to pathogenesis of 

osteoarthritis. Int J Mol Sci.14(10):19805–30.  



 Reference  78المصادر 

 

Snorrason , E.(1952).Landre-Beauvais and his goutte  asthenique primitive. 

Acta med scand suppl ;266: 115-8 .  

 

Scally, S.W.; Petersen, J.; Law ,S.C.; Dudek, N.L.; Nel, H.J.; Loh, K.L.; 

Wijeyewickrema, L.C.; Eckle ,S.B.; van Heemst, J .; Pike, R.N.(2013). A 

molecular basis for the association of the HLA-DRB1 locus, citrullination, 

and rheumatoid arthritis. J Exp Med;210:2569_82. 

Sugiyama, D.; Nishimura, K.; Tamaki, K.; Tsuji, G.; Nakazawa, T.; 

Morinobu, A. and Kumagai, S. (2010). "Impact of smoking as a risk factor 

for developing rheumatoid arthritis: A meta-analysis of observational 

studiesA".n nals of th Rheumatic Diseases. 69 (1): 70–81.                          

Saad, M.N.; Mabrouk, M.S.; Eldeib, A.M. and Shaker, O.G.(2015). 

Identification of rheumatoid arthritis biomarkers based on single nucleotide 

polymorphisms and haplotype blocks: a systematic review and meta-

analysis. J. Adv. Res, 7(1), 1–16. 

 

Solomon, D.H.; Karlson, E.W., and Rimm E.B.(2003).Cardio vascular 

morbidity and mortality in diagnosed with rheumatoid arthritis. 

Circulation,107:1303-7. 

Sharma, A.R.; Jagga, S.; Lee, S.S. and Nam ,J.S.(2013). Interplay between 

cartilage and subchondral bone contributing to pathogenesis of 

osteoarthritis. Int. J. Mol. Sci. 14(10):19805–30. 

Sakiyama, M.; Matsuo, H.; Shimizu, S.; Nakashima, H.; Nakamura, T.; 

Nakayama, A.; Higashino, T. ;Naito, M. Suma, Sh.; Hishida, A. ;Satoh, T 

Sakurai, Y. ;Takada, T. ;Ichida, K.; Ooyama, H. ;Shimizu, T. and 

Jhinomiya, N. (2016). The effects of URAT1/SLC22A12 nonfunctional 

variants, R90H and W258X, on serum uric acid levels and 

gout/hyperuricemia progression. Sci. Rep. 6:20148. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dudek%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nel%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loh%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijeyewickrema%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eckle%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Heemst%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pike%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24190431


 Reference  78المصادر 

 

Sanchez-Munoz, F.; Dominguez-Lopez, A. and Yamamoto-Furusho, J.K. 

(2008).Role of cytokines in inflammatory bowel disease. World, J. 

Gastroenterol., 14: 4280-4288. 

 

Sambrook, J. and Russell, D. (2001).Molecular Cloning A Laboratory 

Manual.3rd end, Cold Spring Harbor Press,New York,USA. 

Sachidandam, R.; Weissman, D.; Schmidt, S. C.; Kakol, J. M.; Stein, L. D.; 

Marth, G.; Sherry, S.; Mullikin, J. C.; Mortimore, B. J.; Willey, D. L.; 

et al. (2001). A map of human genome sequence Working Group and a 

map of human genome sequence variation containing 1.42 million single 

nucleotide olymorphisms. Nature, 409: 928-933. 

 

Scott, L. J.; Mohlke , K. L.; Bonnycastle, L.L.; Willer, C.J.; Duren, W,L.; 

Erdos, M.R.; Stringham, H.M.; Chines, P.S.; Jackson, A.U.; Prokunina-

Olsson ,L.; Ding, Ch.-J.; et al. (2007). A genome-wide association study of 

type 2 diabetes in Finns detects multiple susceptibility variants. Science, 

;316:1341–5. 

 

Sismanopoulos, N. ; Delivanis, D. A.; Alysandratos,  K. D. ; Angelidou, A. 

; Vasiadi, M.; Therianou, A. and Theoharides, Th. C.(2012). “IL-9 induces 

VEGF secretion from human mast cells and IL-9/IL-9 receptor genes are 

overexpressed in atopic dermatitis,” PLoS. ONE, 7(3) .  

  

Singh, M. ; Singh, P. ; Juneja, P. K. ; Singh, S. ; Kaur, T. (2010). SNP 

interactions within APOE gene influence plasma lipids in postmenopausal 

osteoporosis". Rheumatology International. 31 (3): 421–3. 

Stassen, M.; Schmitt, E. and Bopp, T.(2012). “From interleukin-9 to T 

helper 9 cells,” Annals of the New York Academy of Sciences,  

1247(1) : 56–68. 



 Reference  78المصادر 

 

Stassen, M.; Arnold, M.; Hultner, L.; Muller, C.; Neudorfl, C.; Reineke, T. 

and Schmitt, E. (2000).Murine bone marrow-derived mast cells as potent 

producers of IL-9: costimulatory function of IL-10 and kit ligand in the 

presence of IL-1. J. Immunol. 164 (11) 5549–5555. 

(T) 

Temann, U. A. ; Ray, P. and R. A. Flavell, R. A. (2002). “Pulmonary 

overexpression of IL-9 induces Th2 cytokine expression, leading to 

immune pathology, ” Clinical Investigation, 109(1) : 29–39. 

 

Temann, U.-A. ; Geba, G. P.;  Rankin, J. A.  and Flavell, R. A.(1998). 

“Expression of interleukin 9 in the lungs of transgenic mice causes airway 

inflammation, mast cell hyperplasia, and bronchial hyperresponsiveness, 

” The Journal of Experimental Medicine, vol. 188, no. 7, pp. 1307–1320. 

 

Turkiewicz , A.; de Verdier ,M. G.; Engstrom, G. ;Nilsson,P.M.;Mellstrom, 

,C.;Lonmaned,L.S. and Englund,M. (2015).Prevalence of knee pain and 

knee OA in southern sweden and the proportion that seeks medical care. 

Rheumatology, (Oxford). 54(5):827–35. 

 

Thomas, P. E.; Klinger, R.; Furlong, L. I.; Hofmann-Apitius, M. and 

Friedrich, C. M. (2011). "Challenges in the association of human single-

nucleotide polymorphism mentions with unique database identifiers". 

B.M.C. Bioinformatics, ; 12: S4. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3194196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3194196


 Reference  78المصادر 

 

 (U) 

Ulger, M.; Emekdas, G.; Aslan, G.; Tas, D.; Ilvan, A.; Tezcan, S.; 

Calıkoglu, M.; Erdal, M. and Kartaloglu, Z. (2014). Determination of the 

cytokine gene polymorphism and genetic susceptibility in tuberculosis 

patients. Mikrobiyol , Bul., 47: 250-264. 

(V) 

Varela, M. A.  and. Amos, W. (2010). "Heterogeneous distribution of SNPs 

in the human genome: Microsatellites as predictors of nucleotide diversity 

and divergence". Genomics, ; 95 (3): 151–159. 

 

Van Praet, L.; Van den Bosch, F.E.; Jacques, P.; Carron, Ph. ;Jans, L.; 

Colman, R. ;Glorieus, E.; Peeters, H.; Mielants, H.; De Vos, M.; Cuvelier, 

C. and Elewaut, D.(2013). Microscopic gut inflammation in axial 

spondyloarthritis: a multiparametric predictive model. Ann. Rheum. Dis. ; 

72:414–7. 

 

van de Sande, M.G. and  Baeten, D.L.(2016). Immunopathology of 

synovitis: from histology to molecular pathways. Rheumatology, (Oxf) ; 

55:599–606. 

Vennapusa ,B.;Cruz,L.D.L.;Shan,H.;Michalski, V.and Zhang,Q.Y.(2011).  

Erythrocyte sedimentation rat (ESR) measured by the streck ESR –auto 

plus is higher that with the sedplast wester gren method .Path.135:386-390. 

  

Viatte, S.; Plant, D.; Raychaudhuri ,S.(2013). Genetics and epigenetics 

of rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol;9:141_53 

 

 



 Reference  77المصادر 

 

 (W) 

Wallace, C.A.; Giannini, E.H.; Spalding, S.J.; Hashkes, P.J.; O'Neil, K.M.; 

Zeft, A.S.; Szer, I.S.; Ringold, S.; Brunner, H.I.; Schanberg, L.E.;et al. 

(2012). Trial of early aggressive therapy in polyarticular juvenile idiopathic 

arthritis. Arthritis Rheum., 64(6):2012-2021.                                               

Wilhelm, C.; Hirota, K.; Stieglitz, B.; Van Snick, J. ;Tolaini, M. ;Lahl, K. 

;Sparwasser, T. ;Helmby, H. ;Stockinger, B . ( 2011). An IL-9 fate reporter 

demonstrates the induction of an innate IL-9 response in lung  

inflammation.  Nat. Immunol. ;12:1071. 

 

Wong, C. K.;  Lit, L. C. W. ; am, L. S. T; Li, E. K. M. ; Wong, P. T. Y. 

and Lam, C. W. K. (2008). “Hyper production of IL-23 and IL-17 in 

patients with patients with systemic lupus erythematosus: implications for 

Th17-mediated inflammation in auto-immunity,” Clinical Immunology, 

127(3) :385–393. 

 

Woolf, A.D. and Pfleger, B.(2003). Burden of major musculoskeletal 

conditions. Bull World Health Organ.;81(9):646–56. 

(Y) 

Yamamoto, K.; Okada, Y.; Suzuki, A.; and Kochi, Y. (2015). Genetics of 

rheumatoid arthritis in Asia—present and future. Nature Reviews 

Rheumatology, 11(6), 375–379. 

 

 

 

 

 



 Reference  76المصادر 

 

Yamada, R.; Tanaka, T.; Unoki, M.; Nagai, T.; Sawada, T.; Ohnishi, 

Y.;Tsunoda ,T;Yukiok.M; Maeda .A;Yamamoto, K. (2001). Association 

between a Single-Nucleotide Polymorphism in the Promoter of the Human 

Interleukin-3 Gene and Rheumatoid Arthritis in Japanese Patients, and 

Maximum-Likelihood Estimation of Combinatorial Effect That Two 

Genetic Loci Have on Susceptibility to the Disease. The American Journal 

of Human Genetics, 68(3), 674–685. 

 

Yang, X. R.; Pfeiffer, R. M.; Wheeler, W.; Yeager, M.; Chanock, S.; 

Tucker, M. A.; Goldstein, A. M. (2009). Identification of modifier genes 

for cutaneous malignant melanoma in melanoma-prone families with and 

withoutCDKN2Amutations. International Journal of Cancer, 125(12), 

2912–2917. 

 (Z) 

Zhao, Qi.; Chunshu, Y.; Jianing, W.; Yujia, L. and  Pingting, Y .(2016). 

Serum level of DNase1l3 in patients with dermatomyositis/ polymyositis, 

systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis,  and its association 

with disease activity. Clin. Exp. Med. 10: 0448-58 . 

 



  89                       المالحق
 

         

 (1ملحق )

 االستمارة الخاصة بالمريض

 بالتهاب المفاصل الرثوياستمارة معلومات للمرضى المصابين             

 اسم المريض :            

 الجنس :             

 العمر :            

 السكن :          

 التدخين :            

 االمراض المزمنة :            

 التعليم :          

 تاريخ االصابة بالمرض :         

 

 

 

 

 



Summary 

 

Rheumatoid arthritis is a chronic disease of the joints and passes through 

alternating stages of healing and relapse as it has genetic, clinical, pathological, 

and immunological characteristics. The present study was conducted on a group of 

patients reviewed at Baquba Teaching Hospital / Consultation Clinic and from all 

districts of Diyala Province. For the period 2018-7-20 until 2019-2-1, Blood 

samples were collected from 50 patients with (RA) aged 29-75 years. On the other 

hand, 50 other blood samples from healthy individuals were collected as a control 

group, aged between 25 and 75 years. The results of the present study showed that 

the percentage of female infection with (RA)was 94% higher than that of males by 

6%. Also, the results recorded  a highest incidence of (RA)in the 45-54 age group 

at the mean and 38%, While the lowest recorded in the age group 65-75 years at 

the mean by 16%.   

In other hand the molecular  results of the current study indicate that the   

IL-9 gene of the sequence rs2069882, rs1271895407, respectively, is a risk factor 

associated with rheumatoid arthritis, the presence of genotype TT, AA for the 

group of patients and percentage 55.55%, 44.44% and allele T,A percentage 

77.78% 72.22%, respectively. While genotype AA record for the control group 

reduced by 40%, 20% and alleleT, A 70%, 60% respectively, shows a preventive 

factor  for rheumatoid arthritis.  

In addition, the results of the present study indicate that the gene of IL-9 

sequence rs1284377142, rs768274071, respectively, is a risk factor associated 

with(RA), the presence genotype AA, GG for the patients  group were 55.55%, 

66.66% and alleles A and  G were  72.22%, 77.78% respectively. While the tow  

genotypes AA and GG of the control group decreased by 40%, 60% and allele A 

and G by 70% for both respectively, it may cause factor for the RA . . 



As, the results of the present study showed a significant increase in the level 

of the concentration of interleukin 9 in the serum of patients with (RA)         

(362.29 ± 26.86 pg / ml) compared to control group (332.45 ± 27.58) pg / ml at a 

probability level (P <0.01) Indicates a relationship between interleukin 9 and(RA). 

Also, the results recorded  a highest incidence of (RA)in the 45-54 age group at the 

mean of (369.12 ± 31.97) pg / ml, While the lowest recorded in the age group 65-

75 years at the mean (350.40 ± 24.00) pg / ml.  

Finaly the results of present study indicated that SNPs of IL-9 phenotypes may 

have a role in the mechanism of RA, The results of immunological study also 

showed an increase in the concentration IL-9 in RA patients indicating the 

immunological significance of cytokine RA . 
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