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 ومروری بر آسیب شناسی عروق مغزی در پیری و اختالالت نورودژنراتی

 (p-48:کد مقاله)

 1،علیرضا نصیری1رضا شیخ الملوکی،1، رضا امانی 2، سید محمد حسینی1امیرحسین مشرفی

 دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 1

 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 1

 

جریان خون،  از جمله آناتومی ضر پاتولوژی عروقی مرتبط با سن در مورد موضوعات مورد مطالعه این آزمایشگاه،نوشته حا

از ویژگی های . میکروآمبولی مغزی متمرکز است وآسیب عروقی رگهای پرپیچ وخم، کالژنوز وریدی، بقایای مویرگی، تراکم

. باشدآغشته می( AP)و رنگ آمیزی عروقی با فسفاتاز قلیایی  مطالعه ما برش های ضخیم و قطعات بزرگ بلوک سلوییدین

دهد که کاهش شواهد موجود نشان می. دهد مطالعه شبکه رگی سه بعد و تمایز رگهای آوران با وابران را می این موضوع اجازه

الل شناختی و نورودژنراتیو تراکم عروق در پیری، بیماری آلزایمر، لکوآرتریوز و اختالل در عملکرد عروق مغزی و همراه اخت

 . آیدپیش می

جریان خون . کاهش مویرگ ناشی از هیپوکسی ایجاد شده شود کاهش تولید رگ زایی عروق مغزی ممکن است مانع بهبودی

کمبود خون رسانی . شود مغزی به وسیله آرتریول های غیر مستقیم و رسوب کالژن اضافی در سیاهرگ ها و ونول ها مهار می

شود و جریان خون مغزی نیز در ماده سفید با کاهش شبکه مویرگی قبل از از بین رفتن سلول در لکوآرتریوز ظاهر می ناشی از

کاهش جریان خون در بیماری آلزایمر زود اتفاق افتاده و ضایعات ماده سفید و ارتباط با زوال . یابدظاهر عادی، کاهش می

ل های کولینرژیک مرتبط با از بین رفتن ادراک هستند و مهارکننده های کولین در زوال عروقی، تقلی. شود عقلی را موجب می

گذرند، اما گاهی تا  بیشتر آمبولی های لیپیدی حاصل از جراحی های قلب در چند روز از مغز می. استرازی سودمند هستند

در این موارد دونیزیل کمی . جراحی شونداین مساله می تواند باعث نوعی کاهش عروقی، سالها بعد از . مانند هفته ها باقی می

توانند از میان دیوار رگ های مغزی  آمبولی، مانند لخته ها، کریستال های کلسترول و میکروسفرها می. اثر خوب داشته است

 .تواند دفع شوددفع شوند ولی هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد که بیان کند آمبولی لیپیدی هم می

 چربی عروق مغزی، بیماری آلزایمر، هیپوکسی آمبولی :های کلیدیواژه
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