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الولخص
خلفٍة الذراسة :االّسام اللوفاّٗح الالُْجكٌ٘٘ح ُٖ هجوْعح هرثاٌٗح هي اّسام الخالٗا اللوفاّٗح الٌاضجح ّالرٖ ذرجلٔ تودذٓ
ّاسع هي الوظاُش الٌس٘ج٘ح ّالخلْٗح .لقدذ ّجدذ اى ٌُدال الدذٗدذ هدي الدْاهدئ الث٘ل٘دح ّالْساي٘دح الردٖ ذقردشى هدع دذّز ُدزٍ
االّسام ّ ،هع رلك فاى االسثاب الذق٘قح لِزٍ االّسام ال صالد غ٘ش هدشّفح.
اهذاف الذراسة :اسرقصاء ّجْد اسذثاط ت٘ي الرغاٗشاخ الجٌ٘٘ح فٖ هْقد٘ي جٌ٘٘٘ي ُوداIL-12P40 ّ IL-10-1082A/G
 1188A/Cهع ذّز االّسام اللوفاّٗح الالُْجكٌ٘٘ح فٖ الوشضٔ الدشاق٘٘ي.
الوواد والطرائق  :جمعت عينات دم كامل من  55مريضا باالورام اللمفاوية الهووجكينية اضةاا الة  04شخصةا لةليما
ظا وريةةا ممةةن ين مةةون ال ة عواةةةل مخ لف ة ولرةةم اعمةةار مضارب ة وعمةةار المرض ة ليمسلةةوا مجموع ة اللةةي ر ال ة خل
الحامض النووي  DNAمةن عينةات الةدم بالة خدام عةد جةاوس دوالة خدمت ريضة فاعةل لللةل البلمةر ل ليةل الخةا
 Allele specific-PCRلغرض ال نمي الجيني
الٌتائج :ظِش الرغاٗش الجٌ٘دٖ  IL-10-1082A/Gتدالالز اًوداط جٌ٘٘دح ُّدٖ ّ GG ّ AGّ AAالردٖ هاللدد علدٔ الردْالٖ
 %81.81 ّ %54.54 ّ %63.63فٖ هجوْعح الوشضٔ ّ  %6..4 ّ %64 ّ %6..4فٖ هجوْعح الس٘طشج  ،اال اى
الفشق لن ٗكي هدٌْٗا سْاء علدٔ هسدرْٓ الدٌول الجٌ٘دٖ اّعلدٔ هسدرْٓ اول٘دئّ .علدٔ غدشاس رلدك ظِشالرغداٗش الجٌ٘دٖ IL-
 12p40 1188A/Cتدالالز اًوداط جٌ٘٘دح ُددٖ ّ CC ّ AC ّ AAالردٖ هاللدد علدٔ الرددْالٖ ّ %61.81 ّ %6..26
 %.2.2فٖ هجوْعح الوشضٔ ّ  %81 ّ %62.4 ّ %4..4فٖ هجوْعح الس٘طشج ّتفشق هدٌْٕ تالٌسثح للٌول الجٌ٘دٖ
الطافش هروايئ الضٗجح(ًسثح االسجح٘ح = ، 5.332فرشج يقح  ، 83.48.-8.682=%24ا روال٘ح =ّ .)1.182علٔ هسدرْٓ
اول٘ددئ فقددذ تدداى ذكددشاس اول٘ددئ الطددافش ( )Cفددٖ هجوْعددح الوشضددٔ( )%51.81اعلددٔ هددي هجوْعددح السدد٘طشج ()%.1.24
ّتفشق هدٌْٕ عالٖ (ًسثح االسجح٘ح =  ، ..615فرشج يقح  ، 5..52-8..4 = %24ا روال٘ح = .)1.112
االستٌتاجات :ل٘س للرغداٗش الجٌ٘دٖ  IL-10-1082A/Gذدثي٘شا هِودا علدٔ دذّز االّسام اللوفاّٗدح الالُْتجٌ٘٘دح ّال علدٔ
الوسرْٗاخ الوصل٘ح للساٗرْت٘ي  IL-10فٖ ٘ي اى اول٘ئ  Cللرغاٗش ٗ IL-12p40 118A/Cوكي اى ٗددذ عاهدئ وطدْسج
لالصاتح تِزٍ االّسام.
الكلوات الوفتاحٍة :االّسام اللوفاّٗح الالُْدجكٌ٘٘ح ،الرغاٗشاخ الْساي٘حIL-12P40 1188A/C ، IL-10-1082A/G ،
البرٌذ االلكتروًًkasim19672003@yahoo.com :
تارٌخ استالم البحثً٘ 6 :ساى .183
تارٌخ قبول البحثً .5 :ثساى .183
1تل٘ح الرقٌ٘اخ اال ٘ائ٘ح  -جاهدح الٌِشٗي  -تغذاد -الدشاق.
 3,2هشتض الثحْز  -تلَ٘ الطة  -جاهدَ الٌِشٗي – تغذاد  -الدشاق.
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