د .رليه يحًذ انبرزنجي
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تمييى انًستىي انًصهي نهًؤشرين Neopterinو Interleukin-1 Betaفي يرضً انحروق
د.سقيَ هحوذ البشصًجي  ّ 1عبهش علي خليل

2

انًهخص
خهفية انذراسة :الحشّق ُي جشّح ًبحجهَ ههي ابهبات الجلهذ ّ ححالهن ا ًلهجَ الخهي ححخِهب  .حٌهخ )Neo) Neopterinههي
الخاليب البلعويَ الٌشالَ كبسخجباَ فشاص ا ًخشفيشّى كبهب الوشهخهَ ههي الخاليهب الخب.يهَ .الخعبيهش  Interleukin1 beta1ههي
الْسب.ط الوِوَ في ا سخجباَ ا لخِبايَ.
انهدذ يدن انذراسددة :بهووج ُهزٍ الذساسههت لخههذيش  IL-1β ّ Neopterinفهي هجههبهيل الذساسهَ لخحذيهذ الخ يههشاث فهي ُههذٍ
الؤششاث حلب فخشٍ البهبء في الولخشفٔ ّ الٌلبت الوئْيت جوبليت للولبحت اللالحيت الوحشّقت للجلن (.)TBSA
انًرضددً وطرائددك انلًددم :اجريتته هتتلد اسةراعت سوتتم مع ت ا متتا مرلتتم اس تتر س اسرالتتةيا ت مع ت م اس ت ار
م ا ظ اربيل .لما اس مع ا مريلا م اساةد جمع اسعيناه ما  02مريلا سم ابعت .IL- β neopterin
اس رل
سقتتة تتم تتني مرلتتم اس تتر س ت هتتلا اسب تتي استتم اربع ت مجتتاميع عتتا اسنعتتب اسمة ي ت جمتتاسم اسمعتتا اسع ت ي
اسم ر ل سوجعم.
اننتائج :الفشق لهن حنهي راث د لهت احيهب.يت ابلٌلهبت  Neo ّ IL-1βعٌهذ ههبسًخِهب اجوْعهَ اللهيالشة (  .)P<...5علهٔ
العنس ار كبًج الٌخب .راث د لت احيب.يت حلب  .TBSAسجل  Neoفشق رّ د لَ احيب.يت عبلي ايي الوشضٔ الٌبجيي
هي عوليت الحشق هل هجوْعت الليالشة ّايضب ابلٌلبت للوشضٔ اعذ عششٍ ايبم ههي الحهشق .كبًهج الٌخهب .ايضهب راث د لهت
احيب.يت ابلٌلبَ  IL-1βايي الوشضٔ غيش الٌبجيي ّ هجوْعت الليالشة .
االستنتاجات  :سجلج هلخْٓ IL-1β ّ Neoاسحفبعب في هشضٔ الحشّق ابسحفبع ًلبَ ّTBSAعٌذ غيش الٌبجيي ههبسًهَ
ابل يش ًبجيي ّالليالشٍ .اسحفعج ايضب  Neoفي الوشضٔ اعذ عششٍ ايبم هي الذخْل للولخشفٔ.
انكهًات انًفتاحية :هشضٔ الحشّق ,الولبحت اللالحيت للجلن ,اًخشلْكيي ايخب.Neopterin, 1-
انبريذ االنكترونيruqayataher2012@gmail.com :
تاريخ استالو انبحث 23 :حضيشاى 2.16
تاريخ لبىل انبحث 24 :حوْص 2.16
 1فشع ا حيبء الوجِشيت -كليَ الالب -جبهعَ اسايل الالبيَ -اسايل  -العشاق.
 2فشع ا حيبء الوجِشيت  -كليَ العلْم اليحيت -جبهعَ اسايل الالبيَ-اسايل – العشاق.
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