
چکیده 

آلشایوز ؽایع تزیي فزم دهاًظ هغشی اعت وِ در آى اختالل عولىزد عزٍق هغش عالٍُ بز تغییزات ؽٌاختی هؾاّذُ هی 

یىی اس ٍیضگی ّای علَل ّای فعال ؽذُ، ایجاد عذم . در ایي بیواری علَل ّای آًذٍتلیاى ٍ پالوتْا فعال هی ؽًَذ. ؽَد

. ؽاء پالعوایی اعت وِ بِ آسادعاسی هیىزٍپارتیىل ّا هٌجز هی ؽَدتمارى در فغفَلیپیذّای غؾاء ٍ جذاؽذى بخؾی اس غ

هایع هغشی  ادرار، اریتزٍعیت ّا،هٌَعیت ّا ٍ علَلْای آًذٍتلیال آساد ٍ در خَى، ،هیىزٍپارتیىل ّا اس پالوت ّا

پالعوایی در بیواری ّای هَلتیپل اعىزٍسیظ، پارتلیال ّای رٍنافشایؼ عطح هی. اؽه ٍ عزق ظاّز هی ؽًَذ ًخاعی،

ضزبِ هغشی، آعیب هغشی ًاؽی اس تزٍها ٍ دیابت گشارػ ؽذُ اعت، در حالیىِ اطالعات ووی در خصَؿ تغییزات 

ی با هٌؾاء هیىزٍپارتیىل ّادر ایي هطالعِ الگَی تغییزات تعذاد . در دعتزط اعت هیىزٍپارتیىل ّا در بیواری آلشایوز

بذیي هٌظَر پظ اس تشریك داخل . پالوت در هذل حیَاًی بیواری آلشایوز اعپَرادیه هَرد بزرعی لزار گزفتآًذٍتلیاى ٍ 

رٍس بعذ اس تشریك  21ٍ  14، 7، 4عاعت ، 24ٍ  4، 2طی سهاًْای هیىزٍپارتیىل ّاٍ یا عالیي، عطح  تَعیيٍسٍبطٌی اعتزپت

ٍ هیشاى هالَى دی آلذّیذ  Seladin-1  صى ّن چٌیي بیاى. داخل بطٌی اعتزپتَسٍعیي بِ رٍػ فلَعایتَهتزی تعییي ؽذ

بزای ًؾاى دادى اختالل ؽٌاختی اس هاس آبی . اًذاسُ گیزی ؽذ S100βّیپَواهپ، عطح عزٍتًَیي پالعوا ٍ عطح عزهی 

ًتایج ًؾاى داد وِ هیىزٍپارتیىل ّای با . هَریظ اعتفادُ ؽذ ٍ تعذاد علَل ّای ّزهی ًاحیِ ّیپَواهپ ًیش ؽوارػ گزدیذ

افشایؼ تعذاد . رٍس پظ اس تشریك داخل بطٌی اعتزپتَسٍعیي افشایؼ هی یابذ 7ٍ پالعوا، CSFآًذٍتلیال ٍ پالوت در  هٌؾاء

، ّوزاُ بَد ٍ S100βهیشاى هالَى دی آلذّیذ بافت ّیپَواهپ، افشایؼ عطح عزٍتًَیي پالعوا ٍ واّؼ عطح عزهی 

بیي ؽاخـ اختالل ؽٌاختی ٍ واّؼ عطح بیاى  .ٍ بزٍس تغییزات ؽٌاختی حادث ؽذ Seladin-1لبل اس واّؼ بیاى صى 

الگَی تغییزات هیىزٍپارتیىل ّا در هایعات فیشیَلَصیه هاًٌذ . ّیپَواهپ ارتباط هعٌی داری هؾاّذُ ؽذ Seladin-1صى 

CSF  هی تَاًذ بِ عٌَاى هاروزی اس فعال ؽذى یا آعیب علَلی، بز پاتَفیشیَلَصی بیواری آلشایوز تأثیز گذاؽتِ ٍ ٍ پالعوا

ّن چٌیي ایي ًتایج افشایؼ فارهاوَلَصیه بیاى . ؽخیـ سٍدٌّگام بیواری آلشایوز در هزاحل اٍلیِ آى ووه وٌٌذُ باؽذدر ت

. را بعٌَاى راّىار هحافظتی در بزابز تغییزات دًغیتی علَلْا پیؾٌْاد هی ًوایذ Seladin-1صى 

 Seladin-1، آلشایوش، دهاًظ، ٍسیىَلْای غؾایی :کلمات کلیدی 


