
 

 چکیده فارسی

 

سٍد ٍ ثبعث ایجبد عالئن ثِ ثیوبسی اطالق هی شَد کِ طی آى هیلیي ًَسًٍْب اص ثیي هی (MS)ثیوبسی هبلتیپل اسکلشٍص 

هکبًیسن ایجبد کٌٌذُ ایي . شَدثیوبسی هعوَال دس افشاد جَاى ٍ ثیشتش دس جٌس هؤًث دیذُ هیایي . شَدپبتَلَطیکی هی

اص ًظش . داًٌذثیوبسی ٌَّص ثِ صَست لطعی هشخص ًشذُ است ٍلی ثیشتش هطبلعبت عَاهل طًتیکی ٍ هحیطی سا دخیل هی

کٌذ ٍ ثْویي علت ثبعث عذم تَاًبیی یپبتَفیضیَلَطی سیستن ایوٌی خَد فشد ثِ هیلیي حولِ کشدُ ٍ آى سا تخشیت م

دسهبى شٌبختِ شذُ ای ثشای ثیوبسی ٍجَد ًذاسد ٍ ّذف اص . شَدسلَلْبی عصجی هغض ٍ ًخبع دس استجبط ثْیٌِ ثب یکذیگش هی

اهشٍصُ . دسهبى ّبی فعلی ثشگشداًذى عولکشد سیستن عصجی، جلَگیشی اص ثشٍص حوالت جذیذ ٍ ایجبد ًبتَاًی دس ثیوبس است

، اص هذلْبی حیَاًی دس MS ثشسسی پبتَفیضیَلَطی ٍ ساّکبسّبی دسهبًی دس ثسیبسی اص ثیوبسیْب هي جولِ ثیوبسی جْت

کَپشیضٍى یک شالتَس . هذل استفبدُ شذُ دس ایي تحمیك هذل کَپشیضٍى هی ثبشذ. شَدهطبلعبت آصهبیشگبّی استفبدُ هی

صاًِ هَجت هشگ الیگَدًذسٍسیتْب ٍ دهیلیٌیشي ثبًَیِ ثب لبثلیت حجن غزای سٍ% 2/0هس ثَدُ کِ استفبدُ اص آى ثِ هیضاى 

پس اص ایجبد هذل، . گیشدخَدی صَست هیپزیشی گشدیذُ کِ پس اص ثشداشت سن اص غزای حیَاى، سهیلیٌیشي خَدثِثشگشت

ت سفتبسی ًبشی اص ثش فبکتَسّبی التْبثی، آپپتَتیک، دهیلیٌیشي ٍ اختالال( cAMP آگًَیست)تبثیش هالتًَیي ٍ ثَکالدصیي 

 .گیشدکَپشیضٍى ًیض هَسد اسصیبثی لشاس هی

هالتًَیي داسای عولکشدّبی . شَداص اسیذ آهیٌِ تشیپتَفبى ایجبد هیآل است کِ َّسهَى هتششحِ غذُ پیٌِ هالتًَیي    

، تمَیت سیستن للت ٍ سٍصی ثذى، ثْجَد کیفیت خَاة تَاى ثِ تٌظین سیتن شجبًِصیبدی دس ثذى است کِ اص هْوتشیي آى هی

آپپتَتیک ٍ ّوچٌیي ایي َّسهَى ثِ عٌَاى یک عبهل آًتی. عشٍق، خبصیت تٌظین ٍ کٌتشل سیستن ایوٌی اشبسُ کشد

 .کٌذدس ثسیبسی اص ثیوبسیْبی ًَسٍدطًشاتیَ ایفبی ًمش هی ضذالتْبة



ایي هَلکَل تَاًبیی ًفَرپزیشی اص غشبی سلَل سا . ثَدُ ٍ اثشات آى سا تملیذ هی کٌذ cAMPیک آگًَیست  ثَکالدصیي     

هبًٌذ ثَکالدصیي تَاًبیی کبّش التْبة ٍ  cAMPآًبلَگْبی . شَدداخل سلَلی هی cAMPداشتِ ٍ هٌجش ثِ افضایش 

  .آپپتَص سا داسا ّستٌذ

 100، 200، 300دس سِ دٍص )ٍ ثَکالدصیي ( mg/kg 20،50،100دس سِ دٍص )ّذف ایي تحمیك ثشسسی تبثیش هالتًَیي      

-Bax،Bclد ّش یک ثِ تٌْبیی ثش سٍی حشکت ٍ صهبى پبسخ ثِ دسد دس حیَاًبت، فبکتَسّبی دخیل دس آپپتَص هبًي( ًبًَهَل

2  ،Caspase-3  ّویٌطَس فبکتَسّبی دخیل دس التْبة هبًٌذNFκB ،IL-6، HO-1یلیي ٍ عالٍُ ثش آى پشٍتئیٌْبی م

 PLP  ٍPMP-22 ّویٌطَس تغییش فبکتَسّبی فَق دس تضسیك ّوضهبى هالتًَیي . ثبشذهیmg/kg 50  ُثِ ّوشا

 .ًبًَهَل ًیض هَسد ثشسسی لشاس گشفت 300ٍ  100ثَکالدصیي 

تضسیك داسٍّب . کَپشیضٍى تغزیِ شذًذ% 2/0ّفتِ اص غزای هحتَی  5ّفتِ، ثِ هذت  8-10ًش  C57BL/6هَشْبی        

سپس حیَاًبت تحت . دس دٍصّبی هتفبٍت ثصَست داخل صفبلی اص ّفتِ چْبسم آغبص ٍ ثِ هذت یک ّفتِ اًجبم شذ

  .شٌبسی لشاس گشفتٌذآصهبیشبت هختلف سفتبسی، هَلکَلی ٍ ثبفت

ثبعث کبّش التْبة، ّوچٌیي ثب  HO-1ٍ افضایش هیضاى  NFκB ،IL-6تضسیك ثَکالدصیي ثب کبّش هیضاى        

هٌجش ثِ کبّش آپپتَص ٍ دس ًْبیت افضایش هیضاى پشٍتئیٌْبی هیلیي  Bcl-2ٍ افضایش  Bax ،Caspase-3کبّش 

PLP  ٍPMP-22 ّوچٌیي دس آصهًَْبی سفتبسی ًیض ثبعث افضایش هیضاى ٍ سشعت حشکت دس حیَاًبت شذ ٍلی ثش . گشدیذ

 Bcl-2ٍ افضایش  Bax ،Caspase-3یك کبّش هالتًَیي ًیض تَاًست آپپتَص سا اص طش. سٍی پبسخ ثِ دسد تبثیشی ًذاشت

 IL-6ثبعث افضایش التْبة گشدیذ دس عیي حبل ثش سٍی هیضاى  HO-1ٍ کبّش  NFκB کبّش دّذ اهب ثِ دلیل افضایش

عالٍُ ثش آى دس آصهًَْبی سفتبسی ثبعث افضایش هیضاى ٍ سشعت حشکت گشدیذ ٍ صهبى . ٍ پشٍتئیٌْبی هیلیي تبثیشی ًذاشت

تضسیك تَام هالتًَیي ٍ ثَکالدصیي ًیض دس کبّش عَاهل پبتَلَطیک ٍ افضایش عَاهل . سا دس حیَاًبت افضایش دادپبسخ ثِ دسد 

 .پشٍتکتیَ فَق داسای اثش تمَیتی ًجَد

دلیل کبّش اختالالت ًَسٍلَطیکی ٍ دهیلیٌیشي ایجبد شذُ اص طشیك دّذ ثَکالدصیي ثًِتبیج ایي تحمیك ًشبى هی    

تَاًذ ثعٌَاى یک عبهل دسهبًی ثبلمَُ دس کبّش اختالالت حشکتی، التْبة ٍ هشگ هیآپپتَتیک ٍ التْبثی کبّش هبسکشّبی 

دس عیي حبل هالتًَیي ثب ٍجَد کبّش آپپتَص ٍ ثْجَد عالئن سفتبسی، ثعلت افضایش التْبة تبثیشی ثش . سلَلْب هطشح شَد



 MSٍاى یک عبهل هحبفظت کٌٌذُ دس ثیوبسیْبی التْبثی ًظیش دس ًتیجِ استفبدُ اص آى ثِ عي. افضایش هیضاى هیلیي ًذاشت

ّوچٌیي، تضسیك هالتًَیي ٍ ثَکالدصیي داسای تبثیش تمَیتی دس کبّش عَاهل التْبثی ٍ . ثبشذًیبصهٌذ ثشسسی ثیشتشی هی

داخل سلَلی دس ثْجَد عالئن ٍ  cAMPافضایش آپپتَتیک ًذاشت کِ ًشبًذٌّذُ تبثیش عوذُ ًبشی اص اثش ثَکالدصیي ثب 

 .ثبشذکبّش عَاهل پبتَلَطیک ًسجت ثِ هالتًَیي هی

 


