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ABSTRACT 

        Rheumatoid arthritis, is a chronic multi-system disease, causes many systemic 
manifestation, the most characteristic of which is the symmetrical involvement of peripheral 
articulation by inflammatory synovitis. There is also a consideration that cellular immunity 
has some role in the genesis of the disease. Indeed RA has been described as T-lymphocyte 
–macrophage immunoregulation disorder. In this study, we evaluate the changes in serum 
levels of zinc (Zn), copper (Cu), iron (Fe), manganese (Mn) and the role of these elements 
in the pathogenesis of the disease. 
        22 patients with rheumatoid arthritis were evaluated clinically and biologically at Ibin 
Sina hospital in Mosul thirteen patients with active rheumatoid arthritis and 9 patients with 
inactive rheumatoid arthritis compared with 20 normal healthy subjects. 
        In the present study we observed significantly higher serum Cu levels in patients with 
RA compared with those in normal control subjects (p<0.0001). Cu in active patients were 
somewhat higher compared with non active RA patients.  
        On the contrary the results for serum zinc, manganese and iron levels in patients with 
active RA had significantly lower than that of normal control subjects (p<0.0001).A non 
significant difference also occur between active and inactive RA patients. 
        Rheumatoid arthritis induced significant changes in the level of copper, manganese and 
iron in rheumatoid arthritis patients but no significant changes between  active and inactive 
patients .We therefore conclude that further studies are needed to see the effect of serum 
level of these minerals on the activity of RA and Researches in this side could open a new 
field in the management of RA at least as a complementary therapy with disease modifying 
anti- rheumatic drugs and biological agents, and interestingly these are dietary without side 
effects and inexpensive agents. 
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  تركيز الخارصين و النحاس و المنغنيز و الحديد في أمصال المرضى المصابين 

  بمرض التهاب المفاصل الرثوي
  

  ملخصال

ومن اهـم مميـزات المـرض       ،  التهاب المفاصل الرثوي مرض مزمن يصيب العديد من اجهزة الجسم               

 إحداث للمناعة الخلوية دور في      أنهنالك اعتقاد   ،  راظشاء المفصلي للمفاصل المحيطية ويكون متنا     التهاب الغ 

  تـم فـي هـذه        ، إذ Tالمرض لذلك يوصف المرض باضطراب التنظيم المناعي للخاليا البلعمية واللمفاوية           

ل ودور هذه العناصر    المنغنيز والحديد في المص   ،  النحاس،  س التغيرات في مستوى كل من الزنك      الدراسة قيا 

   .في احداث المرض

 غير    الطور  في 9 في الطور الفعال و    13( مصاب بالتهاب المفاصل الرثوي      ا مريض 22لدراسة  شملت ا       

   .األصحاء من ا شخص20مقارنة ) فعال 

 ،اءباألصح زيادة معنوية في مستوى النحاس في المصل للمرضى مقارنة            الدراسة الحالية   نتائج أظهرت      

.  من المرضى في الطـور غيـر الفعـال         أكثروكان مستوى النحاس في المصل للمرضى في الطور الفعال          

 النتائج انخفاض معنوي في مستوى الزنك والمنغنيز والحديد في المصل للمرضـى مقارنـة               أظهرتبالمقابل  

   . غير الفعال وانخفاض غير معنوي للمرضى في الطور الفعال مقارنة بالمرضى في الطور،باألصحاء

العناصـر مـع فعاليـة       عن عالقة هذه     دراسات إجراء إلى حاجة    هنالك أنالحالية  استنتجت الدراسة         

 كأدوية  األقلقد تفتح مجاالت جديدة لعالج التهاب لمفاصل الرثوي على           ، في هذا الجانب   المرض والدراسات 

 أعراضالغذاء وبدون   العناصر موجودة فى    هذه  ويولوجية،  ا  الب  واألدوية الرثوية   األمراضمساعدة لمضادات   

     . غير مكلفة مادياأنهاجانبية كما 

 . التهاب المفاصل الرثوي، ايونات، مناعة، مصل:الكلمات الدالة  
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