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 ديشه ای ماَیچٍ تحلیل عضالوی ديشه یا دیستريفی

 

 ای: ماَیچٍ تعریف دیستريفی

 .ٌٛیٙذ ٔی دیستشٚفی سا سِّٛی تغذیٝ دس ٘مع اص ٘بضی اختالَ ٞشٌٛ٘ٝ

 وٝ ٞبست وشٚٔٛصْٚ ثٝ ٚاثستٝ پیطشٚ٘ذٜ ط٘تیىی حبد ثسیبس ٞبی ثیٕبسی سّسّٝ یه ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی

 وٝ است ثیٕبسی ٘ٛع ۵ ضبُٔ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی. ضٛد ٔی ای ٔبٞیچٝ ثبفت دس اختالَ یب تخشیت ثبػث

 ٚ است دسٔبٖ لبثُ غیش ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی. است دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی آٖ ضذیذ ٚ ضبخع ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٞب ثیٕبسی ایٗ سٚی ثش تحمیمبت حبَ دس ٔحممبٖ. است ٘طذٜ سبختٝ آٖ دسٔبٖ ثشای داسٚیی ٞیچ تبوٖٙٛ

 ٔؤثش آصٔبیطٍبٞی حیٛا٘بت سٚی ثش وٝ ا٘ذ ضذٜ آصٔبیطی داسٚی ٚ طٖ چٙذ سبخت ثٝ ٔٛفك تبوٖٙٛ ٚ ٞستٙذ

 .ضٛد لطؼی ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی دسٔبٖ ٘ضدیه آیٙذٞبی دس است أیذ. است ثٛدٜ

 

 :ای ماَیچٍ دیستريفی َای بیماری اوًاع

 دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 ثىش ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 ٔیٛتٛ٘یه ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 آتشٚفی ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 ٌشایذَ ِیٕت ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 ٔبدسصادی ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 ٞٛٔٛسا اسىبپِٛٛ فبسیٛ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 

 دسیفٛس أشی ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی 
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 ديشه ای ماَیچٍ دیستريفی

 دیستشٚفی ٞبی ثیٕبسی اص ٘ٛع ضذیذتشیٗ ٚ تشیٗ ضبیغ ،  DMD  اختػبس ثٝ  دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی

 ٞبی ٔبٞیچٝ ٘بثٛدی ٚ تحّیُ ثیٕبسی ایٗ اغّی ػٛاسؼ اص. است ط٘تیىی ٚ( یبفتٝ پیٛ٘ذ X) ٌٛ٘ٝ اص ای ٔبٞیچٝ

 ساٜ دس تٛا٘بیی ػذْ ثٝ ٔٙدش ٟ٘بیتبً ضذیذ ٔٛالغ دس وٝ است( داس٘ذ حیبتی ٘مص ثذٖ وٙتشَ دس وٝ) اسادی

 .ضٛد ٔی ٔشي ٚ تٙفسی ٔطىالت ٔؼِّٛیت، ۶۳۹، سفتٗ

 

 دس ٚالغ( DMD) طٖ دس ٘مؽ ٚ تغییشات اثش دس ثیٕبسی ایٗ. است پسش وٛدن ۰۲۳۳ دس ۱ دٚضٗ فشاٚا٘ی

 ثجبت ٚ حفظ ثشای ؾشٚسی ای ٔبدٜ وٝ دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ سبخت ٔسؤَ طٖ ایٗ. ضٛد ٔی ایدبد X وشٚٔٛصْٚ

 ایٗ حبُٔ ٚ ٘بلع X وشٚٔٛصْٚ داسای ثب٘ٛاٖ وّی طٛس ثٝ. داسد لشاس سِّٛی غطبء دس ٚ ثبضذ ٔی است ٞب ٔبٞیچٝ

 اص یىی ثٛدٖ ٘بلع. وٙٙذ ٔٙتمُ خٛد پسش فشص٘ذاٖ اص ٘یٕی ثٝ سا ثیٕبسی ایٗ تٛا٘ٙذ ٔی ٚ ٞستٙذ ثیٕبسی

 ػالیٓ وّی طٛس ثٝ. ثبضذ ط٘تیىی ٞبی خٟص اثش دس است ٕٔىٗ یب است اسثی غبِجبً ثب٘ٛاٖ دس X وشٚٔٛصْٚ

 ثٝ سبِٓ وبٔالً تِٛذ ٔٛلغ دس ٘ٛصاد. است ٕ٘بیبٖ ٞٓ ٘ٛصادی دٚساٖ دس ٌشچٝ ضٛد ٔی ظبٞش سبٍِی ۳ دس ثیٕبسی

 خیض سیٙٝ یب ٚ پب ٚ دست چٟبس ثب وٝ صٔب٘ی حتی وٙذ، ٔی حشوت ثٝ ضشٚع وٝ ٍٞٙبٔی ِٚی سسذ، ٔی ٘ظش

 افتذ ٔی ساٜ ثٝ وٝ ٍٞٙبٔی. ضٛد ٔی خستٝ صٚد ثٝ صٚد ٚ است خٛد ٕٞسبالٖ اص وٙذتش اٚ حشوت ٕ٘بیذ ٔی

 اضىبَ یب طجیؼی غیش سفتٗ ساٜ ٘حٜٛ ثٝ ٘سجت ٚاِذیٗ ٔؼٕٛالً. ضٛد ٔی تش ٚاؾح تذسیح ثٝ ای ٔبٞیچٝ ؾؼف

 دٚیذٖ تٛا٘بیی ػذْ ٚ ٞب پّٝ اص سفتٗ ثبال دس اضىبَ خٛسدٖ، صٔیٗ ساحت صٔیٗ، سٚی اص فشص٘ذضبٖ ثشخبستٗ دس

 سبق ٞبی ٔبٞیچٝ طجیؼی غیش ضذٖ ثضسي. ضٛ٘ذ ٔی ٍ٘شاٖ ٕٞسبال٘طبٖ ثب ٔمبیسٝ دس ٚسصضی حشوبت ا٘دبْ یب

 دس تٛا٘بیی ػذْ ٚ ٚاس اسدن سفتٗ ساٜ غٛست ثٝ تحتب٘ی، ا٘ذاْ اثتذای ٞبی ٔبٞیچٝ ٔتٛسط تب خفیف ؾؼف ٚ پب

 ٘طستٝ حبِت اص ثشخبستٗ ثشای ٔطخع طٛس ثٝ وٛدوبٖ ایٗ. وٙٙذ ٔی تظبٞش صٔیٗ سٚی اص ساحت ثشخبستٗ

 ۵ دس وٝ است غٛستی ثٝ ای ٔبٞیچٝ تحّیُ. است ٔؼشٚف ٌبٚس ٘طب٘ٝ ثٝ وٝ ٌیش٘ذ ٔی وٕه ثذ٘طبٖ ٚ پبٞب اص

 وبٞص ثبػث ضشٚع، ٍِٗ ٚ پبٞب اص اثتذا ای ٔبٞیچٝ تحّیُ ایٗ. ضٛد ٔی ثبسص ٞب ٔبٞیچٝ ؾؼف وبٔالً سبٍِی
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 ٔٛخت وٝ ٌیشد ٔی ثش دس ٘یض سا ضب٘ٝ ٚ ثبصٚٞب ٞب، دست ٟ٘بیتبً ٚ ضٛد ٔی ٘بحیٝ ایٗ ٞبی ٔبٞیچٝ ٘بثٛدی ٚ حدٓ

. وٙذ ٔی پیذا ٘یبص ٚیّچش ثٝ ٚ دٞذ ٔی دست اص سا سفتٗ ساٜ تٛا٘بیی ثیٕبس سبٍِی ۱۳ دس. ضٛد ٔی ضب٘ٝ افتبدٌی

 ضذت ثٝ ثذٖ ٚصٖ ٞب ٔبٞیچٝ ٘بثٛدی ثب است، ضذٜ تطىیُ ٞب ٔبٞیچٝ اص ثذٖ ٚصٖ اص سْٛ دٚ وٝ آ٘دبیی اص

 ػّت ثٝ ٚ یبثذ ٔی ادأٝ ثیٕبسی پیطشفت ٔٛالغ ثیطتش دس. سسذ ٔی آٖ وُ اص سْٛ یه ثٝ ٚ یبثذ ٔی وبٞص

 لفسٝ ٚ وٙذ ٔی پیذا ا٘حٙب S حشف غٛست ثٝ فمشات ستٖٛ فمشات، ستٖٛ ٞبی استخٛاٖ طجیؼی غیش سضذ

 ضذیذ ٔٛالغ دس ثیٕبسی پیطشفت. ضٛد ٔی ثذٖ ضذٌی خٕغ سجت وٝ دٞذ ٔی ضىُ تغییش ا٘ذوی سیٙٝ

 ۰۳ تب ۰۳ ثیٗ ٔؼٕٛالً ثیٕبساٖ ثشای ٔتٛسط ػٕش طَٛ ثٛد، خٛاٞذ ٕٞشاٜ ٔشي ٚ تٙفسی ٔطىالت ثب ٟ٘بیتبً

 .است سبَ

 

 شیًع

 ثشٚص ٔزوش خٙس دس فمط ثیٕبسی ایٗ دِیُ ایٗ ثٝ. است پسش وٛدن ۰۲۳۳ دس ۱ دٚضٗ ثیٕبسی ضیٛع

 دس وٝ صیشا ضٛد ٕ٘ی ٔجتال ثیٕبسی ایٗ ثٝ ٔؤ٘ث خٙس.  داسد X وشٚٔٛصْٚ یه فمط ٔزوش خٙس وٝ وٙذ ٔی

 ضٛد ٔی ایدبد X ٞبی وشٚٔٛصْٚ اص یىی اختالَ اثش دس فمط دٚضٗ ٚ داسد ٚخٛد X وشٚٔٛصْٚ دٚ ٞب آٖ ثذٖ

 .ضٛ٘ذ ٔی ٔجتال ثیٕبسی ایٗ ثٝ پسشاٖ فمط ٟ٘بیتبً ٚ ٔب٘ذ ٔی سبِٓ وشٚٔٛصْٚ یىی آٖ ثٙبثشایٗ

 

 بیماری وام

 ٘بْ ثٝ فشا٘سٛی اػػبة ٚ ٔغض ٔختػع پضضه یه ٘بْ اص ثشٌشفتٝ دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ثیٕبسی ٘بْ

 آٖ پضضىی ٔدالت دس سا دٚضٗ ثیٕبسی ضشح ۱۵۳۱ سبَ دس ثبس اِٚیٗ وٝ است دٚضٗ أب٘ذ ثٙیبٔیٗ ٌیْٛ

 .وشد ٔٙتطش صٔبٖ
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 بیماری عامل

 ایدبد دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ فمذاٖ ٚ X وشٚٔٛصْٚ دس ٘مؽ اثش دس دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ثیٕبسی

 پشٚتئیٗ. داسد لشاس X وشٚٔٛصْٚ سٚی ثش ٚ است( DMD) پشٚتئیٗ ایٗ سبخت ٔسئَٛ طٖ. ضٛد ٔی

 خشٚج اص ٔب٘غ ٚ ضٛ٘ذ ٔی سبختٝ ٔبٞیچٝ سبختٕبٖ ٔحبفظت ثشای ای ٔبٞیچٝ ٞبی سَّٛ اطشاف دیستشٚفیٗ

 لبثُ ای ٔبٞیچٝ سَّٛ دیستشٚفیٗ ثذٖٚ.ضٛد ٔی سَّٛ اص خبسج فؿبی ثٝ ای ٔبٞیچٝ سَّٛ داخُ ػٙبغش

 خٛاٞذ ٔبٞیچٝ ٔشي ٚ تخشیت ثبػث ٚ ضذٜ ٔبٞیچٝ سَّٛ ٚاسد سِّٛی خبسج ثبفت ٔٛاد ٚ ثٛد خٛاٞذ ٘فٛر

 دی اْ دی طٖ دس دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ تِٛیذ ػذْ ػّت. ٌیشد ٔی سا ٔبٞچٝ خبی چشثی ثبفت ٟ٘بیت دس ٚ ضذ

 دیستشفیٗ پشٚتئیٗ تِٛیذ ٔدبسی ضذٖ ٔسذٚد اص ٘بضی تِٛیذ ػذْ ایٗ ِٚی ٘یست ٔطخع لطغ طٛس ثٝ ٞٙٛص

 ٔبٞیچٝ ثبفت پشٚتئیٗ وُ اص ٌشْ ٔیّی ۳.۳۳۰۹ اص وٕتش طجیؼی افشاد ثذٖ دس دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ. ثبضذ ٔی

 .است ای

 

 عًارض ي َا وشاوٍ

 ساٜ دس ٔطىُ ٔٛخت وٝ ٞبست ٔبٞیچٝ دس اختالَ دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ثیٕبسی ٘طب٘ٝ ٟٕٔتشیٗ

. ضٛد ٔی پب سبق ٞبی ٔبٞیچٝ طجیؼی غیش ضذٖ ثشصي ٚ ٍِٗ ٚ تحتب٘ی ا٘ذاْ ٞبی ٔبٞیچٝ ؾؼف سفتٗ،

 ظبٞش سبٍِی ۳ اص لجُ تب ٔؼٕٛالً ٞب ٘طب٘ٝ. وٙذ ٔی ثشٚص ٘یض ضب٘ٝ ٚ ثبصٚ ٞب، دست دس ای ٔبٞیچٝ ؾؼف ٕٞچٙیٗ

 ٞب ٔبٞیچٝ ٘بثٛدی ٔٛخت وٝ ثیٕبسی ایٗ پیطشفت ٟ٘بیتبً. است ٕ٘بیبٖ ٞٓ ٘ٛصادی دٚساٖ دس ٞشچٙذ ضٛد، ٔی

 ٚ تٙفسی ٔطىالت سیٙٝ، لفسٝ ٚ فمشات ستٖٛ دس ا٘حٙب ٔؼِّٛیت، ۶۳۹ ، سفتٗ ساٜ تٛا٘بیی ػذْ ثب ضٛد ٔی

 ۷است صیش ضشح ثٝ دٚضٗ اغّی ػٛاسؼ ٚ ٞب ٘طب٘ٝ سبیش. یبثذ ٔی خبتٕٝ ٔشي
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 ساٜ پٙدٝ، سش ٚ پب وف خّٛیی لسٕت سٚی ٔؼٕٛالً ثیٕبساٖ) ثشداضتٗ لذْ ٚ سفتٗ ساٜ دس ٘بٞٙدبسی 

 (دٞذ ٔی ٘طبٖ سا صا٘ٛٞب ؾؼف ٚ ثبضذ ٔی پب پطت ٞبی ٔبٞیچٝ ضذیذ ا٘مجبؾبت اص ٘بضی وٝ سٚ٘ذ ٔی

 سٚی پیبدٜ وٛتبٞی ٔذت اص پس پب سبق ٞبی ٔبٞیدٝ دس دسد ٚ ٍٞٙبْ صٚد خستٍی 

 ٗٔىشس خٛسدٖ صٔی 

 ُپشیذٖ ٚ خستٗ دٚیذٖ، دس ٔطى 

 ُپّٝ اص آٔذٖ پبییٗ ٚ سفتٗ ثبال دس ٔطى 

 ُٚسصضی حشوبت ا٘دبْ دس ٔطى 

 آٖ دس چشثی ثبفت ٘فٛر ٚ ٞب ٔبٞیچٝ تخشیت دِیُ ثٝ پب سبق ٞبی ٔبٞیدٝ طجیؼی غیش ضذٖ ثضسي 

 ٜپب آضیُ تب٘ذٞبی ضذٖ وٛتب 

 ْ(ٌبٚس ٘طب٘ٝ) ضذٖ ثّٙذ ثشای پبٞب اص وٕه ٚ صٔیٗ سٚی اص ساحت ثشخبستٗ دس تٛا٘بیی ػذ 

 ُضب٘ٝ ٚ ثبصٚ ٞبی ٔبٞیدٝ تحّی 

 سفتٗ ساٜ تٛا٘بیی دادٖ دست اص 

 ۶۳۹ (٘یست ص٘ذٌی ثٝ لبدس تٟٙبیی ثٝ ثیٕبس فشد وٝ طٛسی ثٝ) ٔؼِّٛیت 

 دفغ دس اضىبَ ٚ ٌٛاسش دستٍبٜ ضذٖ ؾؼیف 

 ضذیذ ٔٛالغ دس سیٙٝ لفسٝ ٚ فمشات ستٖٛ دس ا٘حٙب 

 ضذیذ ٔٛالغ دس تٙفسی ٔطىالت 

 ُضذیذ ٔٛالغ دس لّت ٞبی ٔبٞیچٝ تحّی 

 ضذیذ ٔٛالغ دس ٔشي 
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 خًن در مًجًد ي وُفتٍ َای وشاوٍ

 ویٙبص وشاتیٗ ای ٔبٞیچٝ آ٘ضیٓ ٔیضاٖ ثٛدٖ ثبال «Creatine kinase (CPK-MM »)خٖٛ دس 

 وٙذ ٔی افطب سا ایىس وشٔٛصْٚ دس ٘مؽ ط٘تیه تست 

 ثبفت ضذٖ ٘فٛر ثب اص ٘بضی ػؿالت تحّیُ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ػؿال٘ی ثبفت اص اِىتشٚٔیٌٛشافی 

 .اػػبة اثش دس ٘ٝ است دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ تِٛیذ دس ٘مع اثش دس ػؿال٘ی

 ٕٝ٘ٛ٘ وٙذ ٔی تبییذ سا دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ فمذاٖ ای ٔبٞیچٝ ثبفت اص ثشداسی. 

 

 DNA تست

 دس خٟص اص خبغی ٘ٛع ٔؼٕٛالً DNA تست تحّیُ ٚ تدضیٝ ٚ است اٌضٖٚ ۴۶ اص ٔشوت دیستشٚفیٗ طٖ

 تأییذ سا ثیٕبسی ثٝ فشد اثتالی ٔٛاسد اوثش دس DNA تست. وٙذ ٔی ٔطخع سا ٔجتال فشد ٞبی اٌضٖٚ یب اٌضٖٚ

 .وٙذ ٔی

 

 ماَیچٍ از برداری ومًوٍ

 ٕ٘ٛ٘ٝ. ضٛد ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞیچٝ اص است ٕٔىٗ وٙذ، پیذا سا ٞب اٌضٖٚ دس خٟص ٘تٛا٘ذ DNA تست اٌش

 فمذاٖ ٚؾؼیت( سشً٘ سٛصٖ خبی ثٝ خشاحی وٛچه چبلٛی ثب ٔؼٕٛالً) ضذٜ استخشاج ٔبٞیچٝ اص وٛچىی

 ضٙبسبیی صٔیٙٝ دس DNA تست ٌزضتٝ سبَ چٙذ طَٛ دس. دٞذ ٔی ٘طبٖ سا دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ وبُٔ

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ است داضتٝ پیطشفت ضٛد ٔی ٔختّف ٞبی ثیٕبسی ایدبد سجت وٝ ٞب طٖ دس صیبدی ٞبیی خٟص

 .وٙذ ٕ٘ی تأییذ سا دٚضٗ ثیٕبسی تٟٙب غبِجبً ٔبٞیچٝ اص ثشداسی
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 تًلد از پیش آزمایش

 ثیٕبسی آٖ ثٝ ٞب آٖ ٘یبٔذٜ د٘یب ثٝ فشص٘ذ ضذٖ ٔجتال ثبضذ، خبغی ثیٕبسی حبُٔ ٚاِذیٗ ٞشدٚ یب یىی اٌش

 ضٛد، ٔی ا٘دبْ ثبسداسی دٚساٖ دس دٚضٗ ثٝ ٔجتال خٙیٗ وشدٖ پیذا ثشای تِٛذ اص پیص آصٔبیص. است سیسه

 تِٛذ اص پیص ٞبی آصٔبیص ا٘ٛاع. داسد وبسثشد ای ٔبٞیچٝ ٚ ػػجی اختالالت اص ثشخی ثشای تٟٙب ٞب آصٔبیص ایٗ

 ثیشٚ٘ی پشدٜ ٔٛیی ثشآٔذٌی اص ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ. دسثیبیذ اخشا ثٝ ثبسداسی اص پس ٞفتٝ ۱۱ حذٚد اص ثؼذ تٛا٘ذ ٔی

 ا٘دبْ ثبسداسی ۱۲ ٞفتٝ اص ثؼذ ٔبیغ آٔٙیٖٛ پشدٜ تست ٚ ا٘دبْ ثبسداسی ۱۱ تب ۱۱ ٞفتٝ دس( CVS) خٙیٗ

 ٞب صٚج یب ٚ ص٘بٖ. ٌیشد غٛست ثبسداسی ۱۵ ٞفتٝ دس حذٚداً تٛا٘ذ ٔی خٙیٗ خٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ حبِی دس ضٛد، ٔی

 غٛستی دس. ثٙطیٙذ ثحث ثٝ ط٘تیه ٔطبٚس ثب آٖ ٔٛسد دس آصٔبیص ا٘دبْ اص پس وٝ ثبضٙذ داضتٝ ٘ظش دلت ثبیذ

 اص تب ضٛد ٔی غبدس خٙیٗ سمط دستٛس وٙذ ٔطخع سا دٚضٗ ثیٕبسی ثٝ خٙیٗ اثتال تِٛذ اص پیص آصٔبیص وٝ

 .ضٛد خٌّٛیشی ثیٕبس ٘ٛصاد تِٛذ

 

 بیماران افسردگی

 آ٘بٖ ٞبی خب٘ٛادٜ ٚ ثیٕبساٖ ص٘ذٌی وٛتبٞی ٔذت دس ٚ است حبد ثسیبس ثیٕبسی یه دٚضٗ ثیٕبسی وٝ آ٘دب اص

 ثٝ دٞٙذ، ٔی تطىیُ خٛا٘بٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ وٛدوبٖ، دس سا ثیٕبسی ایٗ ثٝ ٔجتالیبٖ ػٕذتبً وٙذ، ٔی دٌشٌٖٛ سا

 ٌٛ٘ٝ ٞیچ ثیٕبساٖ ثشای وٝ ایشاٖ خبٔؼٝ خػٛظ ثٝ ٚ ٔجتالیبٖ سٛی اص ٔؼِّٛیت پزیشش ػذْ ػّت

 ٔی ٍ٘بٜ ثیٕبساٖ ثٝ تشحٓ ثب ٔشدْ وٝ سبصی فشًٞٙ ػذْ ٚ ٘ذادٜ ا٘دبْ ای ثش٘بٔٝ ٚ سبصی ٔٙبست تؼٕٟیذات،

 ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ٕٞچٙیٗ. داسد ٚخٛد ثیٕبسی ایٗ ثٝ ٔجتال خٛا٘بٖ ٔیبٖ افسشدٌی اص صیبدی ٔٛاسد ،.وٙٙذ

 ٔی ٔٛؾٛع ایٗ ضٛد، ٔی ضخع ٔؼِّٛیت ثٝ ٔٙدش ٟ٘بیتبً ثیٕبسی، ثٛدٖ پیطشٚ٘ذٜ ٘ٛع دِیُ ثٝ دٚضٗ ای

 ٔسأِٝ ایٗ دِیُ ثٝ.  ثبضذ داضتٝ د٘جبَ ثٝ سا ٞب آٖ ٞبی خب٘ٛادٜ ٚ ٔجتالیبٖ دس سا سٚا٘ی ٚ سٚحی ػٛاسؼ تٛا٘ذ

 .است ضذٜ ٌضاسش ثیٕبساٖ ٔبدساٖ خٛدوطی ٔٛسد چٙذ حتی
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 درمان

 ٔی ٘طبٖ تحمیمبت اخیشاً اٌشچٝ است ٘طذٜ یبفت دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ثشای دسٔب٘ی ٞیچ تبوٖٙٛ

 دیذٜ آسیت ای ٔبٞیچٝ ثبفت خبیٍضیٗ سا سبِٓ ٞبی ٔبٞیچٝ ثبفت تٛاٖ ٔی ثٙیبدی ٞبی سَّٛ ٚسیّٝ ثٝ دٞذ

 ضذٌی خٕغ ٔٛخت وٝ سیٙٝ لفسٝ ٚ فمشات ستٖٛ ا٘حشاف اص تٛاٖ ٔی وبسدسٔب٘ی ٚ فضیٛتشاپی ثب تٟٙب. وشد

 .وشد خٌّٛیشی ضٛد ٔی ثذٖ

 

 اجرا حال در تحقیقات

 اگسيوی اوگاری وادیدٌ

 دیستشٚفی دس اٌضٚ٘ی اٍ٘بضتٗ ٘بدیذٜ ثشای آصٔبیطٍبٞی فشآٚسدٜ یه وٝ "AVI ۱۳۲۵" سٚی ثش وبسآصٔبیی

 یه "AVI ۱۳۲۵". سسذ ٔی ٘ظش ثٝ خطش ثی ٚ ضذٜ دیستشٚفیٗ تِٛیذ ٔٛخت است دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ

 طٖ ۲۱ اٌضٖٚ اٍ٘بضتٗ ٘بدیذٜ ثشای "AVI BioPharma" ضشوت تٛسط وٝ است آصٔبیطٍبٞی داسٚی

 صیش دس سا دیستشٚفیٗ پشٚتئیٗ تِٛیذ ثشای ثبِمٜٛ تٛاٖ ۲۱ اٌضٖٚ اٍ٘بضتٗ ٘بدیذٜ. است ضذٜ تِٛیذ دیستشٚفیٗ

 ٚسیذی داخُ ضىُ ثٝ داسٚ وٝ ٍٞٙبٔی. داسد سا دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ثٝ ٔجتال افشاد اص ای ٔدٕٛػٝ

 ثیٗ پسش ۰۱. ٌشدیذ داٚطّجیٗ اص ثشخی دس دیستشٚفیٗ تِٛیذ افضایص سجت ٚ سسیذ ٘ظش ثٝ خطش ثی ضذ، دادٜ

 ثٝ ٞفتٍی ضىُ ثٝ سا "AVI ۱۳۲۵" داسٚی ۲۱ اٌضٖٚ ٔ  ٘بحیٝ دس دیستشٚفیٗ خٟص داسای سبَ ۱۲ تب ۲

 اص ثیطتشی ٔمذاس لجّی ٌشٜٚ ثٝ ٘سجت ٌشٜٚ ٞش. وشد٘ذ دسیبفت دٚصاط ٔمیبس ضص اص یىی دس ٞفتٝ ۱۰ ٔذت

)  لّجی ػؿّٝ ؾؼف پسشٞب اص یىی دس چٙذ ٞش ٌشدیذ، تحُٕ ٘بٌٛاسی سٚیذاد ٞیچ ثی داسٚ. وذ دسیبفت سا داسٚ

 یب ضذ ٔطىُ ایٗ ثشٚص سجت داسٚ آیب ایٙىٝ. ضذ ٌزاضتٝ وٙبس وبسآصٔبیی اص ٚ ضذ تطذیذ(  پبتی ٔبیٛ وبسدیٛ

 .داسد سا داسٚ آصٔبیص ادأٝ لػذ "AVI ۱۳۲۵" ضشوت ٍ٘شدیذ، ٔطخع خیش
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 بىیادی َای سلًل

 ضٙبسبیی سا ثضسٌسبَ ثٙیبدی ٞبی سَّٛ اص فشدی ثٝ ٔٙحػش دستٝ "پیتسجٛسي اطفبَ ثیٕبسستبٖ" ٔحممبٖ

 دا٘طٕٙذاٖ. وٙذ دسٔبٖ سا دٚضٗ ای ٔبٞیچٝ دیستشٚفی ٚ لّجی حّٕٝ ٘ظیش ٞبیی ثیٕبسی تٛا٘ذ ٔی وٝ ا٘ذ وشدٜ

 ثب ٞب سَّٛ ایٗ وشد٘ذ، ٔطخع ٚ خذاسبصی سا myoendothelial "ٔیٛآ٘ذٚتّیبَ" ثٙیبدی ٞبی سَّٛ

 دس تٛا٘ٙذ ٔی ٚ یبثٙذ ٔی تىثیش سشػت ثٝ ضٛ٘ذ، ٔی خذا ساحتی ثٝ سَّٛ خذاسبصی ٞبی فٙبٚسی اص استفبدٜ

 ٞبی سَّٛ دستٝ ایٗ وطف. وٙٙذ پیذا تٕبیض غؿشٚف ٚ استخٛاٖ ای، ٔبٞیچٝ ٞبی سَّٛ ثٝ آصٔبیطٍبٜ ٔحیط

 تش ٘ضدیه ثسیبس دسٔبٖ ایٗ ثبِیٙی وبسثشد ثٝ صیشا سٚد، ٔی ضٕبس ثٝ ثضسٌی ٔٛفمیت ا٘سب٘ی ٔٙجغ یه دس ثٙیبدی

 دچبس وٝ ٞبیی ٔٛش دیذٜ آسیت ٔبٞیچٝ ثٝ ٔیٛآ٘ذٚتّیبَ سَّٛ ٞضاس پیٛ٘ذ دا٘طٕٙذاٖ، ٌفتٝ ثٝ. ضٛد ٔی

 .وشد تِٛیذ ػؿال٘ی ِیف ۵۶ ٔتٛسط ثطٛس ثٛد٘ذ ایٕٙی ٘مع


