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 ALS ( Lou Gehrig ' s Disease)درمان بیماری لوگریگ 

       بداند.  ت این ضعف عضالنی را سن یا خستگیدر ابتدا با ضعف عضالنی آغاز می شود که خود بیمار ممکن است عل ALSبیماری 

خیص هرچند تش ه بیماری بسیار پیشرفت کرده است؛متأسفانه چون این بیماری بدون درد است، اغلب زمانی تشخیص داده می شود ک

      اگرچه برخی داروها دود نداروج ALSکم تا به امروز تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد می کند. امروزه، درمان مؤثری برای  اولیه دست

 ۳در فردی تشخیص داده شد، به طور میانگین  ALSزمانی که بیماری برای برخی بیماران بهبود ببخشند.می توانند کیفیت زندگی را 

 سال یا بیشتر نیز عمر کند. ۰۱درصد موارد ممکن است بیمار پس از تشخیص بیماری،  ۰۱ماند. در سال پس از آن زنده می  ۵تا 

 ALS  ۰۱٬۱۱۱  ساله می شود ولی افراد جوان تر و مسن تر را نیز مبتال می کند. در آمریکا، حدود ۰۱تا  ۰۱عموما گریبان گیر افراد 

 چند وقت یکبار،   ، واقعا قابل درمان نیست. هر  ALSنفر نیز ساالنه شناسایی می شوند.  ۵۱۱۱مبتال هستند و حدود  ALS به نفر

پیشرفت بیماری به شکل خودبه خودی و به دالیل نامعلومی متوقف می شود. مثل مورد استفن هاوکینگ که می تواند یکی از آن موارد 

 قابل درمان نیست و کشنده است.  ALSنادر باشد. ولی در اغلب موارد، 

 

 این قدر دشوار است ALSچرا درمان 

های حرکتی بدن یعنی  این بیماری به نوروناست، شرح بیماری کامال ساده است.تقریبا غیرممکن  ALSبا وجود آن که درمان موفق  

    ماهیچه ها می فرستند هستند و سیگنال های مذکور را به سلول های عصبی که مسئول دریافت سیگنال از سیستم عصبی مرکزی

تنه و گردن. همچنین نورون های ا هستند، مثل حرکت بازوها، پاها،های حرکتی مسئول حرکات ارادی ماهیچه ه حمله می کند. نورون

می میرند و بیماران نیز به تدریج های حرکتی به تدریج  ، نورونALSدر نفس و بلع را نیز کنترل می کنند.حرکتی عملکردهایی مثل ت

له های و لواستفاده از دستگاه های تنفس مصنوعی  فلج می شوند. جویدن و بلعیدن برایشان دشوار می شود. برخی بیماران مجبور به

از عوارض  انشدن عمر خود انتخاب نمی کنند. بسیاری از بیمارین گزینه هایی را برای طوالنی تربرخی دیگر چنتغذیه کننده می شوند؛

، تخفیف عالئم بیماری است. چنین درمانی های  ALSهای موجود برای می میرند. تقریبا هدف تمام درماناین بیماری، مثل ذات الریه 

 :شامل موارد زیر هستند

  .برای افراد مبتال به یی را پزشکان اغلب، داروهاداروهایی که عالئم خاصی را هدف قرار می دهندALS  تجویز       

    یا  ها کمتر کند؛ به خواب آنها کمک کند و درد اسپاسم های عضالنی را در آن و می کنند که احساس خستگی، گرفتگی

 عالئم افسردگی و اضطراب را کاهش دهد. 

 .چه تمرین هایی که ماهیچه ها را شل نگه دارد می تواند باکم کردن اسپاسم ها و قوی کردن ماهیدرمان با ورزش و ماساژ

 هایی که آسیب ندیده اند به بیمارکمک کند. 

 بیماران مبتال به . گفتاردرمانیALS ،خصوصا در زمانی که بیماری پیشرفت می کند اغلب در صحبت کردن به شکل واضح

ت زمانی که صحب ودهد که صدایشان را تقویت کنند  ، مشکالتی دارند. گفتاردرمانی تکنیک هایی را به بیماران آموزش می

 ردن برایشان بسیار دشوار می شود از روش های دیگربرقراری ارتباط استفاده کنند. ک

 از آنجا که عمل بلع نیز در بیماران مبتال به مشاوره مواد غذایی .ALS گرفتن کالری مشکل می شود، این بیماران در دچار

و با تهیه برنامه ها آسان باشد را مشخص می کند غذاهایی که بلع آنمشاوره غذایی،غذایی به مقدار کافی مشکل دارند.و مواد 

 به مقدار درست کمک می کند. در دریافت غذاهای صحیح و ALSغذایی به بیماران 

              جلوگیری می کند. ریلوزول ALSدر حال حاضر، فقط یک دارو به طور خاص، به جای درمان عوارض، از پیشرفت بیماری  

(Riluzole) تجاری ریلوتک، که تحت نامRilutek)  )  به فروش می رسد، دارویی است که مؤسسه دارو و غذای آمریکا آن           
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را تأیید کرده است و آسیب نورون حرکتی را با کنترل میزان آزادسازی گلوتامات کنترل می کند. گلوتامات یک ماده شیمیایی است که 

د. در کارآزمایی های بالینی، برخی بیماران که ریلوتک دریافت کرده بودند چند به انتقال سیگنال بین سلول های عصبی کمک می کن

را  ALSپیشرفت بیماری   ماه بیشتر از بیماران گروه کنترل زنده ماندند. داروی مذکور آسیب وارده را به حالت اول باز نمی گرداند و 

  ویی دار باشد. با این وجود، تنهایند و حتی خطرناکی در پی داشته متوقف نمی کند و مانند تمام داروها میتواند عوارض جانبی ناخوشا

 دهد. است که مشخص شده سرعت پیشرفت این بیماری ناتوان کننده را کاهش می

 

 های حرکتی های بنیادی برای یافتن داروهای جدید و نجات نورون استفاده از سلول

   تک گیر است. هیچ کس با قطعیت علت این بیماری را نمی داند. این بیماری ALSهمانند بیماری آلزایمر، در بیشتر موارد بیماری  

فردی نمی رسدکه اگرو به نظردیده نمی شود ALSانواع ژنتیکی نادری نیز دارد ولی غالبا در سابقه فامیلی این بیماران اثری از ابتال به 

      این بیماری افزایش پیدا کند. بیشتر تئوری ها در مورد عللمبتال شد، ریسک ابتالی شما نیز به  ALSاز اعضای خانواده شما به 

، متمرکز بر توکسین های محیطی، خودایمنی، عفونت ها، عوامل رژیم غذایی و حتی ضربه است. ولی هیچ کدام از این  ALSتک گیر 

از خود نداشته اند. دانشمندان، مدل های این دفاع  ها شواهد قوی در تئوری ها ثابت نشده است. درواقع تا به امروز هیچ کدام از تئوری

بیماری را در موش، رت و مگس میوه ایجاد کرده اند. این حیوانات همه یا برخی از عالئم بیماری را نشان می دهند. در یک شکل ژنتی

را کد می کند،  SOD۰یا  (Superoxide 1 dismutase) ۰دیسموتاز  کی بیماری، بیماران در ژنی که پروتئینی به نام سوپراکسید

 مبتال می شوند. چنین موش هایی  ALSهستند به عالئمی شبیه به  SOD1 یجهش ژنهایی که دارای  ترها و  نقص دارند. موش

    های حرکتی در این حالت ژنتیکی دو امکان برای دانشمندان فراهم می کنند. یکی بررسی مکانیسم هایی که باعث می شود نورون

 نبمیرند و دیگری آزمایش داروهایی که ممکن است بتواند تخریب نورونهای حرکتی را کند یا متوقف کند. کارآزمایی های دارویی و ژ

  بنا شده اند، در دست اجرا هستند. اگرچه تعداد کمی از کارآزمایی ها تا امروز SOD۰ های مبتال به جهش  پایه موش درمانی که بر

 .کننده ای را گزارش کرده انددوار نتایج امی

 

 ها می توانند داشته باشند نگاهی به نقشی که سایر سلول

    زا بعضی آن در که اند کرده ایجاد را کایمری موش گو دیه سن ۔برخی آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه الری در دانشگاه کالیفرنیا 

   دارند و سایر سلول ها سالم هستند. با مطالعه چنین موشی می توان فهمید که چگونه جهش ژنتیکی SOD لول هانقص ژنتیکی س

آستروسیت ها های حرکتی اطراف نورون .سلول هایچیست  های حرکتی اطراف نورون های نقش سلولباعث ایجاد بیماری می شود و

(Astrocytes) او میکروگلی (Microglia)  ها  عصبی مرکزی محسوب می شوند. آن از سیستمخوانده می شوند و بخش مهمی   

 می کنند.  ها حمایت ورونننمی دهند. در عوض، از عملکرد را انتقال  ها برخالف نورون ها، سیگنال

را بفهمندترکیب کردند تا علت اصلی مرگ نورون ها  موشرا با سلول های سالم در SOD۰ مندان سلول های جهش یافته از نظردانش

    آیا ترکیب دو نوع سلول می شود آنها بی هیج علم بمیرند؟ های حرکتی جهش یافته وجود دارد که باعث ورونن درونآیا چیزی در.

ن حرکتی شود بدون آیا یک سلول غیر عصبی جهش یافته می تواند باعث مرگ نورو؟ جهش یافته باعث مرگ نورون حرکتی می شود

 هایی در موش کایمر به دست آمده  باشد یا نباشد؟ پاسخی که از چنین آزمایش  SOD۰شبه این که نورون حرکتی دارای جهتوجه 

 . ی در کشتن نورون های حرکتی دارندنقص دارند، احتماال نقش مهم SOD۰  آستروسیتها و میکروگلیاها در ژن این است که وقتی

ید های جد کرده اند که می توانند آستروسیت آزمایش های اخیر خود، سلول هایی را از سلول های بنیادی جنینی تولیددانشمندان در 

ه این اند. با وجودی ک نقص داشته، پیوند زده   SOD۰رموش هایی که نورون حرکتی آنها دایجاد کنند. دانشمندان این سلول ها را به 
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برای مدتی نورون های حرکتی را  رسد که آستروسیت های جدید حداقل بودند، به نظر می  SOD۰نورون های حرکتی دارای جهش

   در مجاورت نورون حرکتی جهش یافته  در محل پیوند از بیمار شدن و مرگ محافظت می کنند. مشاهده این که میکروگلیای سالم 

  داشتند   ALSسعی در ابداع روشی درمانی برایمیتواند سرنوشت نورون حرکتی جهش یافته را بهبود بخشد، برای دانشمندانی که 

  ها و میکروگلیاها نسبتا آسان کشت داده  خبر خوبی بود. چون کشت و پیوند یک نورون حرکتی بسیار دشوار است ولی آستروسیت

        ند اکثر پیوندها، در این جا نیز رد سلول ها یا بافتهای پیوند زده شده، مسئله قابل توجهی است.شده و پیوند زده می شوند. همان

 ز برگرفته ادانشمندان معموال سیستم ایمنی حیوان را هنگام چنین آزمایش هایی سرکوب می کنند و هرگونه درمان های انسانی که 

 د سرکوب سیستم ایمنی بیمار است.حداقل در ابتدا نیازمند چنین آزمایش هایی باش

 های ها و میکروگلیاهای اطراف نورون اگر یافته های مربوط به موش ها در انسان ها نیز کاربردی شود ممکن است بتوان آستروسیت 

ر ثال اگشوند. م  حرکتی را جایگزین کرد و نورون های در حال مرگ را نجات داد. چنین پیوندهایی ممکن است مانع پیشرفت بیماری

را کنترل کرد، گام عظیمی در زمینه درمان این بیماری رو به جلو   ALSتنفس و بلع در بیماران مبتال به بتوان از دست رفتن توانایی

برداشته شده است. بسیاری از گروه های تحقیقاتی به شدت در حال دنبال کردن این مسیر پژوهشی هستند. آنها در تالش اند تا جایی 

 کنند. بالینی در انسان جمع آوری ی برای استفاده در کارآزمایی هایدارد اطالعات الزم را از آزمایش های حیوانکه امکان 

 

 ALSتفاوت های ژنتیکی و غیر ژنتیکی در بیماری 

محققان اعصاب،واشد.همانند سایر بیماری های مغزنیز مفید ب ALS د برای مطالعه شکل تک گیر بیماریفناوری سلول بنیادی می توان

را می توان مجددا برنامه ریزی کرد تا تبدیل به ALS بر این باورند که سلول پوست فردی مبتال به فرم تک گیر یا همان غیر ژنتیکی 

 های روننوسلول های بنیادی پرتوان شوند. سپس آن ها می توانند این رده های سلول بنیادی را کشت دهند و از آنها در جهت تولید 

کند اد را به بیماری بیشتر میها را از نظر وجود ساختار ژنتیکی خاصی که استعداد ابتالی افر آنوها استفاده کنند آستروسیتو حرکتی

های  ها، میکروگلیاها و نورون آستروسیت  مورد مطالعه قرار دهند. آنها می توانند -ژنتیکی  (Variant)فرضا ترکیبی از واریته های -

  ،  ALSهای سلولی حاصل از افراد غیر مبتال به   ه های سلول بنیادی ایجاد کنند تا ببینند آیا در مقایسه با رده حرکتی را از این رد

 رفتار متفاوتی دارند یا خیر.

     ALSهایی که تغییر ژنتیکی دارند و عامل  نورون -هایی که از نظر ژنتیکی جهش یافته اند دانشمندان همچنین می توانند نورون 

    داروهای موردنظر را گوناگون با یکدیگر مخلوط کنند و ها و میکروگلیاها به نسبت های را با نورون های سالم، آستروسیت -هستند 

  ، نورون حرکتی سالم را درSOD۰ها آزمایش کنند. به عنوان مثال، دانشمندان می دانند که آستروسیت جهش یافته از نظر  روی آن

های حرکتی سالم و آزمون داروهای مختلف،  نورونفته وهای جهش یا کند. بنابراین با مخلوط کردن آستروسیت می آزمایشگاه، بیمار

   یرز حرکتی توسط آستروسیت می شود. شکلمانع از بیمار شدن نورون برد که کدام یک از داروهای مذکورمی توان به این نکته پی 

های بنیادی برای تولید نورون های حرکتی و آستروسیت ها برای آزمایش داروهای  سلولدهد که چگونه محققان می تواننداز نشان می

   بالقوه ای که وجود دارند، استفاده کنند. تمامی این تکنیک ها، هم برای درک چگونگی توسعه و رفتار بیماری و هم برای آزمودن راه

گونه تحقیقات بسیار مفیداند، ولی هیچ جایگزینی برای  ای اینوانی بیماری های انسانی برهای درمانی موجود مفیداند. مدل های حی

 کرد، وجود ندارد.  ها و داروها را روی آنها آزمایش سلول های انسانی که بتوان تئوری
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