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الربو

أعراضبيتصفالهوائيةالمسالكفييحصلمزمنألتهابيمرض•
.التنفسوضيقوالسعالكالصفيرالحدوثومتكررةمتنوعة

فيماً مهدوراً تلعبالخلويةوالعناصرالمناعيةالخاليامنالعديد•
Mastالبدينةالخالياومنهاالربوحدوث cells,التائيةالخالياT-
cells,الحمظةالخالياEosinophils,الكبيرالبلعمخاليا

MacrophagesالظهاريةوالخالياEpithelial cells.



األلتهابيةةاألستجابحدوثفيمهماً دوراً السايتوكايناتتلعب•
األلتهابعمليةوأستمرارتنسيقفيدورهاخاللمن

.IL-4وIL-13المنهاًوالمزمنالتحسسي
ضمًرحدوثفيأساسياً دوراً يلعبIgEالمناعيالكلوبيولين•

.الربو
فيفردمليون300حوالييصيبعامةصحيةمشكلةالربو•

العالميفأنتشارهأزدادالحاليالوقتوفيالعالمأنحاءجميع
توجديالتاألخرىالبيئيةوالمهيجاتالهواءتلوثبسبب
.الصناعيةالبلدانفيخاصبشكل



أنواع الربو
Allergicالتحسسيالربو• asthma:تظهرالذيناألشخاصيشمل

ائعشويكونأكثرأوواحدلمسببالتعرضعنداالربوأعراضلديهم
.األطفاللدىخاصبشكل

-Nonالتحسسيغيرالربو• allergic asthma:األشخاصيشمل
منوعاً شيأقلالنوعوهذامهماً دوراً لديهمالمحسساتتلعبالالذين
أيجابيةنتيجةوجودعدمخاللمنعليهالتعرفويتمالتحسسيالربو

.الجلدلفحص
Exerciseبالتمارينالمحفزالربو• induced asthma:نتيجةيحصل

.الرياضيةالتمارينممارسة
Cough-variantبالسعالالمتباينالربو• asthma:الذيالربونوع

.التنفسأنقطاعيسببالوعادةالرئيسيةالعالمةهوالسعالفيهيكون
Nocturnalالليليالربو• asthma:ونويكليالً أعراضهتزدادالنوعهذا

.عملبالالمتفاقموالربوالمهنيالربوهمارئيسييننوعينعلى



أعراضًالربو
.Dyspneaالتنفسفيصعوبة•
.Wheezingصفير•
.Striderصرير•
.التنفسضيقبسببالنومفيمشاكل•
.الصدرفيأالمأوأنقباض•
.المخاطأفرازفيزيادة•
األزرقإلىالمريضلونيتحولالشديدةالحاالتفي•

Cyanosisاألوكسجينفيالحاصلالنقصنتيجة.



Etiologyالمسببات 
Enviromentalالبيئيةالعوامل• factors:تشمل

اءالهًووملوثاتوالعدوىوالداخليةالخارجيةالمستأرجات
.واألقتصاديةاألجتماعيةوالحالةالغذائيوالنظام

Geneticالوراثيةالعوامل• factors:العواملتساهم

يناتجتشملوالتيكبيربشكلالربوحدوثفيالوراثية
هذهومن79%إلىتصلوبنسبةاألنسانفيموجودةمختلفة

:هيالربوبحدوثالمرتبطةالجينات



جين. ADAM33ال1

.IL 2-13

جين. Glucocorticoidالكورتيزولمستقبل3 receptor
gene (NR3C1)

.CD 414

.IL 5-4RA
PHF11الجين.6
IL-4الجين.7
HLAالجين.8 II
DDP10الجين.9
صابةاألشدةمنيغيرمماالجيناتهذهفياألشكالتعدديحدث•

.للمرضالوراثياالستعدادوزيادةبالربو



طرائق الكشف عن الطفرة

تقنية. التقييدعقطأطوالتباين/المتسلسلالبلمرةتضاعف1
Polymerase chain reaction/Restriction
fragment length polymorphism(PCR/RFLP)

Technique

اءأجز(حجم)طولفياألختالفتحديدهوالتقنيةهذهفكرة-
ألنزيمابوساطةمختلفةقطعإلىتقطيعهبعدDNAالمنمعينة

.جزءكلحجمتقارنثمجزءكلحجميحددحيثالقاطع



:لمتسلسلتضاعف البلمرة ا/ تقنية نظام تفاعل الطفرة المقاوم-2

Amplification Refractory Mutation system-
PCR(ARMS-PCR)

(عام)يرئيسأحدهمابادئاتثالثأستخدامالتقنيةهذهتتظمن-

اأمالهدفمنطقةضمنالنوويالحمضأشرطةأحدمعيرتبط

يرتبطواألخرالطافراألليلمعيرتبطفأحدهمااألخرانالبادئان

.المقابلالشريطمعالطافرغيراألليلمع

Tetra-ARMS-PCRتقنية ال -3



في الربوIgEدور ال 
رضالتععنداأللتهابيةاألستجابةفيمهما  دورا  يلعب•

يةالتحسساألمراضفيحساما  دورا  ويلعبللمحسسات
يةاألنفالجيوبوألتهابالقصبيالربومثلالتأتبية

الخالياسطحعلىالموجودةFcℇR1بالمستقبالتيرتبط•
نشيطتإلىيؤديالمستقبالتبهذهاألرتباطوعندالبدينة
الهستامينأفرازعلىويحفزهاالبدينةالخاليا

وجدوبذلك.والسايتوكايناتوالليكوترينوالبروستاكالنيدين
اليزتركأنوجدوالحساسيةبالربوالمصابيناألشخاضإن

IgEفيتواجدهمنأضعافعشرةإلىيصلوقدمرتفع
.الطبيعييناألشخاص



دور الكورتيزول في الربو
بالتاليوالكورتيزولأفرازفييتسببالربومرضمنالحاصلاألجهاد•

الهوائيةالممراتألتهابمنيقلل

لمناعةاجهازذلكفيبماالجسمأنظمةمنالعديدعلىالكورتيزوليؤثر•
يفالمتواجدةالقعدةوالخالياالحمظةالخالياأستمواتمنيزيدحيث

الهوائيةالممرات

األلتهابموضعإلىالمستجيبمنالخالياأنتقاليمنع•

توياتمسأرتفاعإلىتؤديلهاألستجابةوعدمالكورتيزولأنخفاضأن•
الفرازأوزيادةالبائيةوالخالياالحمظةالخالياأعدادوأرتفاعالهستامين

IgEالربوأعراضتفاقموبالتالياألولياأللتهابسايتوكايناتوزيادة.

د تعدد نتيجة وجوإن األرتفاع العالي للكورتيزول وعدم وجود أستجابة •
 Glucocorticoid receptorاألشكال في جين مستقبل الكورتيزول 

gene(NR3C1) للموقعBCL1(+647 C/G)  .



األستجابة األلتهابة في الربو
تيداتببإلىأنزيميا  يتحللالهوائيةللمراتالمستضددخولعند-

يريةالشجالخاليامثلللمستضدالعارضةالخاليابوساطةقصيرة
Dendritic cells.

طريقعنالخارجيسطحهاعلىالمستضداتتعرضاخالياهذه-
.MHCIIالنسيجيالتوافقبمعقديسمىذاتيبمستقبلربطها

المساعدةةالتائيالخالياسطحعلىالنسيجيالتوافقمعقدعرضيتم-
Th0المساعدةةي~التاالخالياإلىبالتمايزوتبدأفعالةتصبحوالتي

Th1,Th2.

وبالتاليTh2الخاليابوساطةالنسيجيالتوافقمعقدعلىالتعرفيتم-

,IL-13بأفرازتقوم IL-4.



الخاليا ترتبط هذه السايتوكاينات بمستقبالتها على سطوح-
.IgEوبالتالي تحفزها ألنتاج الجسم المضاد B-cellsالبائية 

الخاليا بمستقبالته على سطح الخاليا البدينة وIgEيرتبط ال -

القعدة لتقوم بأطالق الوسائط األلتهابة كالهستامين 

م هذه الوسائط والبروستاكالنيدين والليكوترينات وبالتالي تقو

اء بزيادة نفاذة األوعية الدموية وتقليص العضالت الملس

الموجودة في الممرات الهوائية وزيادوة أنتاج المخاط مما 

سعال يسبب ضهورة أعراض الربو من ضيق في التنفس وال

الذي كما في الشكل التالي. واألزيز وبقية األعراض األخرى

:ميثل المخطط األفتراضي لنشوء الربو





أهداف الدراسة
اشكالتعددًووالمناعيةالفسلجيةالمتغيراتودورالربولمرضالطبيةلألهميةنظراً •

:التاليةفاألهدالتحقيقالدراسةهذهاجريتالمرضوتقدمحدوثفيالجيناتبعض
تقدير. والفسلجيةE)المناعيوالكلوبيولين13االنترليوكين)المناعيةالمتغيراتمستوى1

.(الكورتيزول)
الكلينالبروتي,الكلوتاثايون,كاالأللبوميناالكسدةمضاداتبعضمستوىتقدير2.

.والكلوبيولين

تحديد. مستقبل,(C1112T)للموقع13-االنترليوكينجيناتاشكالتعدد3
BCI1(+746للموقعGlucocorticoidال C/G)وADAM33 V4 C/G

.الربوبمرضوعالقتها
مستقبل,(C-1112T)للموقع13-االنترليوكينجيناتاشكالتعددتأثيرتقييم. 4

BCI1(+746للموقعGlucocorticoidال C/G)وADAM33 V4 C/Gعلى
التواليعلىEالمناعيالكلوبيولينومستوىالكورتيزول,13االنترليوكينمستوى

.الربومرضىلمجموعة



عينة الدراسة 

نبيتراوحتبأعماربالربومصابينشخص(70)الدراسةعينةتضمنت•

وسجلتاألخصائييناألطباءقبلمنتشخيصهموتمسنة18-75

سمكاألبالبحثالخاصةاألستمارةحسبشخصبكلالخاصةالمعلومات

.مريضلكلالعائليوالتأريخالعالجونوعوالجنسوالعمر

معيتوافقبمااألصحاءمنشخصا  (20)تضمنتالسيطرةمجموعةأما•

نالذياألشخاصأنتقاءتموقدوالجنسالعمرحيثمنالمرضىمجموعة

منمخلوهمنالتأكدتمكماالربوبمرضعائليتاريخأيلديهميكنلم

الحساسيةأمراضمنمرضاليالسريريةوالعالماتاألعراض

الجسميفالبروستاكالنديناتمستوياتعلىثؤثروالتيوالطفيليات
بمجموعةالخاصاألستبيانذاتإلىأخضاعهممعIgEالومستوى

.المرضى



المرضىمنكلمنالوريديالدممنمل5سحب•
:قسمينالىوقسمواالصحاء

القسم. عاديةاختبارانابيبفيجمعهتممل4االول1
باستخداممنهالمصلفصليتمحتىيتخثرلكيوتركه
بالدقيقةدورة4000سرعةعلىالمركزيالطردجهاز

ميدالتجتحتالمفصولالمصلحفظ.دقائق10لمدة
.المصليةاالختباراتفياستخدامهلحين

القسم. لىعحاويةاختبارانابيبفيحفظتمل1الثاني2
ACDSمحلول (Acid Citric Dextrose

Solution)للتخثرالمانعAnticoagulant



النتائج
يبين الجدول التالي نتائج المؤشرات الفسلجية حسب المرضى( : 1)الجدول 

:واألصحاء

P. valueGroupParameter

Control No.(Mean±SD)Patients No.(Mean±SD)

0.01*20(58.2±4.77)70(212±22.3)IgE

0.01*20(63.29±7.28)70(102.42±24.66)IL-13

0.01*20(85.9±32.7)70(209±44.3)Cortisol

0.01*20(16.73±4.87)70(10.8±2.01)Glutathione

0.01*20(5.21±0.63)70(4.16±1.32)Albumin

0.01*20(8.82±1.74)70(6.11±0.39)Total protein

0.01*20(3.86±1.7)70(2.12±0.95)Globulin



:الجنسالجدول التالي نتائج المؤشرات الفسلجية حسب يبين ( 2)الجدول 

P.valueGroup

Parameter Patients Female.(Mean±SD)Patients Male.(Mean±SD)

0.2539 (215±23.0)31 (209±21.3)IgE

0.85839 (101.94±16.29)31 (103±32.58)IL-13

0.2739 (202±41.2)31 (214±46.5)Cortisol

0.01*39 (10.3±2.07)31 (11.43±1.77)Glutathione

0.56839 (4.2±0.46)31 (4.1±0.81)Albumin

0.13639 (6.26±0.97)31 (5.92±0.84)Total protein

0.539 (2.05±0.95)31 (2.2±0.96)Globulin



:عمريةالفئة الالجدول التالي نتائج المؤشرات الفسلجية حسب يبين ( : 3)الجدول 

P. valueGroupParameter

Patients <40 .(Mean±SD)Patients >40 year.(Mean±SD)

0.2536 (213±26.2)34 (212±17.5)IgE

0.93036 (102.68±25.44)34 (102.15±24.18)IL-13

0.01*36 (222±25.44)34 (195±40.6)Cortisol

0.94736 (10.81±2.41)34 (10.78±1.5)Glutathione

0.23536 (4±0.49)34 (4.26±0.75)Albumin

0.32036 (6±0.82)34 (6.22±1.02)Total protein

0.0736 (1.91±1.9)34 (2.32±1.08)Globulin



 ADAM33(V4)تعدد أشكال لجين ال ( : 1)الشكل



ADAM33 (V4)لجين مقارنة تكرار التراكيب الوراثية واالليالتيبين (: 4)جدول 

. والسيطرةللمرضى المصابين بالربو 

المجموعة
االليلالتركيب الوراثي 

2P value CCCGGGCGالنوع

المرضى 
العدد 

(70)

112831المشاهد
0.3570.643

23.1270.0001** 18.727.224.1المتوقع

األصحاء 
العدد 

(20)

1361المشاهد
0.8250.175

5.37.86.9المتوقع



لجينًضمنًالتركيبًالوراثيًالمتماثلًوالمتباينGواألليلCًلتقييمًتأثيرًكال ًمنًاليلً
حسبIgEًتمًمقارنةًمتوسطًالIgEًعلىًتركيزًالًADAM33(V4ً)الً

(.5)الجدولالتراكيبًالوراثيةًلمجموعةًالمرضىًكماًفيً
حسب التراكيب الوراثية لتعدد أشكال جين 13مقارنة بين تركيز االنترليوكين يبين ( 5)جدول

.لمجموعة مرضى الربو(C-1112T)للموقع 13االنترليوكين 
P. valueاالنحراف المعياري± المتوسط الحسابي العددالمجموعة

GG 31216.0 ± 22.5
0.023*

CC11199.0 ± 12.5

GG 31216.0 ± 22.5
0.60

CG28213.0 ± 22.6

CG28213.0 ± 22.6
0.064

CC11199.0 ± 12.5



C-112T))للموقعIL-13تعدد األشكال لبروموتر جين ال ( : 2)الشكل 



13وكين االنترليلجينمقارنة تكرار التراكيب الوراثية واالليالتيبين ( 6)جدول
والسيطرةللمرضى المصابين بالربو ( C-1112T)للموقع 

المجموعة
االليلالتركيب الوراثي 

2P value
CCTCTTCTالنوع

المرضى 
(70العدد )

133819المشاهد

0.4570.543
31.29

1

0.0001*

*
31.914.8 23.3المتوقع

األصحاء 
(20العدد )

1730المشاهد
0.9250.075

6.79.14.2المتوقع



ضمنًالتركيبًالوراثيًالمتماثلًوالمتباينTواألليلCًلتقييمًتأثيرًكال ًمنًاليلً
تمIL-13ًعلىًتركيزًالً(C-1112T)للموقع13ًلبروموترًجينًالًاالنترليوكينً

حسبًالتراكيبًالوراثيةًلمجموعةًالمرضىًكماًفيIL-13ًمقارنةًمتوسطًالً
(:7)الجدول

P. valueارياالنحراف المعي± المتوسط الحسابي العددالمجموعة

CC1386.6 ± 22.0
0.0025**

CT 38103.0 ± 13.5

CC1386.6 ± 22.0
0.0016**

TT 19119.0 ± 28.0

CT 38103.0 ± 13.5
0.0058**

TT 19119.0 ± 28.0



 Polymorphism of glucocorticoidتعدد األشكال لجين مستقبل الكورتيزول ( : 3)الشكل 

receptor gene (NR3C1) للموقعBCL1(+674 C/G)



للموقع  Glucocorticoidلمستقبل جينالمشاهد والعدد المتوقع والتكرار االليليالعدد :)8)جدول
BclI (+647 C /G)  والسيطرةفي المرضى المصابين بالربو.

المجموعة
االليلالتركيب الوراثي 

2P value

CCCGGGCGالنوع

المرضى 
(70العدد )

232225المشاهد

0.4860.514
28.022.619.4المتوقع *11.2220.004

األصحاء 
(20العدد )

1370المشاهد

0.8250.175

86.45.6المتوقع



تعدد أشكال يبين مقارنة بين تركيز الكورتيزول حسب التراكيب الوراثية ل(: 9)جدول
BclIللموقع  Glucocorticoidلمستقبل جينجين  (+647 C /G) لمجموعة

.مرضى الربو

P. valueاالنحراف المعياري± المتوسط الحسابي العددالمجموعة

CC23186.0 ± 38.6
0.0001**

GG 25238.0  ±34.8

CC23186.0 ± 38.6
0.095

CG22206.0  ±42.2

CG22206.0  ±42.2
0.0072**

GG 25238.0  ±34.8



647C/G))+BCL1للموقعNR3C1الجينفياألشكالتعددوجودإن•
أن,Glucocorticoidالمقاومةزيادةمعالمرتبطالحادالربوحدوثيسبب

زيادةإلىيؤديوبالتاليGإلىCالقاعدةتبدلإلىأدىهذااألشكالتعدد

كبحزيادةإلىيؤديوبالتاليGlucocorticoidsالمستقبالتحساسية

وجودموعدالجسمفيالكورتيزولمستوياتأرتفاعوبالنتيجةالكورتيزول

.لهأستجابة



األستنتاجات
:يمنًخاللًالنتائجًالتيًتوصلتًاليهاًهذهًالدراسةًيمكنًاستنتاجًاالت•

ارتفاع. الربومرضىلدى13واالنترليوكينالكليEالمناعيالكلوبيولينمستوى1

.مرضالحدةلتفاقممهمةوادلةتشخيصيةمؤشراتاعتبارهاامكانيةالىيشير

انخفاض. الكليوتينالبًر,الكلوتاثايون,كاالأللبومين)االكسدةمضاداتمستويات2
.الربومرضىلدىالتأكسدياإلجهادتقدمعلىدليل(والكلوبيولين

اعتبار. ADAM33جيناألشكالتعدد3 V4 C/Gالوراثياالستعدادجيناتاحد
اسباباحد(G)واالليلGGالوراثيالتركيبيكونانيمكنكماالربولمرضى

.الربومرضىعندEالمناعيالكلوبيولينمستوياتزيادة
يمكن. glucocorticoidالمستقبلجيناشكالتعدديكونان4 (NR3C1)

BclIللموقع (+647 C /G)يمكنكماالربولمرضىوراثيةالمؤشراتاحد
ولالكورتيًزمستوياتارتفاعاسبابأحد(G)واالليلGGالوراثيالتركيباعتبار

.المستقبالتهذهقبلمنللكورتيزولاألستجابةعدمإلىيؤديألنه



ارتفاع. منرغمالعلىالربومرضىلدىالكورتيزولمستوى1
مدىمتقييفياهميتهعلىيدلانيمكنالعالجتعاطيهم
لديهمنالذيالمرضىلدى"خصوصاللعالجالمريضاستجابة

glucocorticoidالمستقبلجينفياشكالتعدد

(NR3C1)للموقعBclI (+647 C /G).

ارتباط. للموقع13االنترليوكينجيناشكالتعدد2
((C1112Tاالصحاءمعبالمقارنةالمرضىمجموعةمع

((TواالليلTTالوراثيالتركيبوجوديؤديانيمكنكما

وبالتاليللمرضى13االنترليوكينمستوىارتفاعالىان
.المرضشدةزيادة



التوصيات
تحديد. وتقييمتشخيصفي13و4واالنترليوكينEالمناعيالكلوبيوليندور1

.الربومرض

تحديد. glucocorticoidالمستقبللجيناالخرىاالشكالتعدد2 (NR3C1)

تالحاالمنكبيرعددباستخدامالمرضوتقدمالكورتيزولمقاومةفيودوره

.المرضية

الكشف. جيناتاحدباعتبارهADAM33لجيناالخرىاالشكالتعددعن3

.طرالقمناخرىاماكنوفيالعيناتمناكبربعددللربوالوراثياالستعداد

الجينمثلللربوالوثيقالوراثياالستعدادجيناتاشكالتعددعنالتحري4.
PHF11,DPP10

اعتماد. الكليالبروتين,األلبومين,الكلوتاثايون)االكسدةمضاداتاختبارات5
.الربولمرضىالتأكسدياالجهادلتقييم(والكلوبيولين
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