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ABSTRACT 

This study aimed to determine the level of anti-cyclic citrullinated peptide 
(ACCP), glutathione (GSH), copper (Cu) and zinc (Zn) in sera of the patients with 
Multiple Sclerosis (MS) and healthy subjects to examine their possible role in this 
disease. Thirty patients in MS were included for evaluation of serum anti-cyclic 
citrullinated peptide (ACCP), glutathione (GSH), copper (Cu) and zinc (Zn) and 
they compared with thirty normal healthy subjects. Results revealed that the serum 
levels of GSH and Cu were highly significant lower in MS patients than in healthy 
control group p< 0.005. The mean serum levels of Zn for both groups were 
significantly decrease p< 0.04, but the mean serum levels of ACCP in both groups 
were no significantly decrease p > 0.201. 
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  تقدير األجسام المضادة للسترولين الحلقي والكلوتاثيون والنحاس والزنك 

  مصابين بالتصلب المتعددالمرضى الفي أمصال 
  

 الخالصة
هذه الدراسة تهدف لتحديد مستويات األجسام المضادة للسترولين الحلقي والكلوتاثيون والنحاس 

واألشخاص  في الجهاز العصبي والمنتشر والزنك في أمصال مرضى مصابين بالتصلب المتعدد
الدراسة ثالثون مريض مصاب بالتصلب  تتضمن. األصحاء ألختبار الدور الممكن لهذا المرض

تمت مقارنتهم المتعدد لتقدير األجسام المضادة للسترولين الحلقي والكلوتاثيون والنحاس والزنك و
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نقصان مؤثر عالي في تراكيز بأن هناك أظهرت النتائج . عينة من األشخاص األصحاء ثالثينمع 
وهنـاك   )p< 0.005(الكلوتاثيون والنحاس في أمصال المرضى مقارنة باألشخاص األصـحاء 

 )p< 0.04(نقصان مؤثر في تركيز الزنك في أمصال المرضى مقارنة باألشـخاص األصـحاء  
ل المرضـى مقارنـة   ولكن لم ينخفض تركيزاألجسام المضادة للسترولين الحلقي فـي أمصـا  

  ).(p > 0.201 شخاص األصحاباأل
  

قي، الكلوتاثيون، النحـاس،  التصلب المتعدد، األجسام المضادة للسترولين الحل: المرشدة الكلمات
 والزنك
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