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 درک بیماری های تحلیل برنده اعصاب

         (Neurodegenerative Disease)  دیگر، بیماری تحلیل رونده اعصاب تعدادی اختاللو پارکینسون، بیماری لوگریگلزایمر، آ

        به (Degenerative) رنده عصبی مرکزی برمی گردد و تحلیل بخوانده می شوند که در نام گذاری، واژه اعصاب به مغز یا سیستم 

 بتأ رایج ها نس شود. متأسفانه برخی از این بیماری تخریب حداقل بخشی از سیستم عصبی مرکزی میمعنی اختاللی است که منجر به 

ممکن بسیار دشوار است. علت اصلی این موضوع نیز کم  یم غیریاند و درمان آنها توسط مجموعه داروهایی که امروزه وجود دارد اگر نگو

دانسته ها زمان زیادی مانده است.مرکزی است که تا کامل شدن این  ستم عصبیبودن دانسته های دانشمندان درباره نحوه عملکرد سی

      ه اعصاب به نواحی متفاوتی از مغز یا نخاع آسیب می زنند، ولی ویژگی های دنظر می رسد بیماری های تحلیل برنبا وجود آن که به 

 مشترک گوناگونی دارند: 

 ی اطراف از دست میدهند. نورون ها، ارتباطات خود را با سلول های عصب 

 ا به ر الکتریکی که فرمان حرکت یا تفکر سیگنال های از دست رفتن ارتباط یک نورون با سایر نورونها بدین معناست که        

 .به خوبی منتقل نمی شوند سلول میدهند،

 .و سرانجام نورون ها می میرند 

      اصلی مواجه اند: سیستم عصبی انسان بسیار  نعهای تحلیل برنده اعصاب با دو ما محققان برای فهمیدن دقیق علت اصلی بیماری

 .زنده در محل طبیعی زندگیشان هم از نظر منطقی و هم از نظر اخالقی دشوار است عصبیپیچیده است و مطالعه سلول های 

، دیدگاه بی نظیری را در رابطه با فعالیت مغزی ( FMRI Functional Magnetic Resonance Imaging (فناوری هایی مثل

فراهم آورده است. ولی شما نمی توانید جمجمه فرد را باز کرده و میله ها را درون مغز فرد وارد کنید یا دسته ای از سلول های عصبی 

  تم مکان بررسی ساختار مغز و سیسرا بیرون آورید فقط برای این که ببینید چه اتفاقی می افتد. تحقیق برروی اجساد به دانشمندان ا

مثل این است که بخواهید نتیجه دهد؛ی ولی اطالعات زیادی درباره چگونگی عملکرد این سیستم در بدن فرد زنده نمعصبی را می دهد

ادی این یتوانسته باشید آن را روشن کنید سلول های بنل ار می کند بدون این که تا به حاگیری کنید که موتور یک ماشین چگونه ک

  قابلیت را دارند که به درک بهتر مغز و سیستم عصبی کمک کنند و بر موانع موجود در مطالعه سیستم عصبی غلبه کنند. دانشمندان

بنیادی تولید کنند و از آنها برای درک بهتر عملکردشان، استفاده کنند.  می توانند انواع مختلفی از سلول های عصبی را از سلول های 

 پی ببرند. های مختلف تحلیل برنده اعصاب ممکن برای بیماری به علل پیشرفت بیماری و راه های درمانی همچنین 

 

 بیماری آلزایمر

  با این وجود، تشخیص آلزایمر تنها پس از مرگ بیمار قابل یماریهای زوال عقل به حساب آورد.آلزایمر را می توان یکی از رایج ترین ب

 سال به این  ۵۶درصد افراد باالی  ۶۱سال و  ۵۶درصد تمام افراد باالی  ۰۱تأیید است. طبق تخمین های متخصصان حوزه سالمت، 

    به سن بازنشستگی رسیده اند، حتی« انفجار جمعیت»از آن جا که طول عمر افراد افزایش پیدا کرده و نسل بیماری دچار می شوند.

مراتب بیشتر شود. این نوع خاص از زوال مغزی ابتدا با از بین رفتن سیناپس ها آغاز می شود. سیناپس ها  ممکن است شیوع آلزایمر به

  هدف می توانند سایر سلول های  منتقل می کنند. سلول های  های هدف نقاطی هستند که در آنها نورون ها سیگنال ها را به سلول

یری یادگز مغز واقع شده اند که در حافظه،مناطقی ا روند در یناپس هایی که از بین میاولین سحرکتی و غیره باشند. در آلزایمر،مغزی 

به دلیل روند طبیعی کهولت سن  همراحل اولیه بیماری، افراد اغلب گمان می کنند که از دست رفتن حافظ رند.درو حل مشکل نقش دا

    نبی ارتباط رفتن دست از با ابتدا در اگرچه و شود می پخش مغز سراسر در آلزایمر ست.لی آلزایمر یک بیماری پیشرونده ااست. و



3 

 

     و یادگیری، حافظه، با مرتبط که مغز از مناطقی های سلول ابتدا. دارد پی در را ها سلول مرگ سرانجام ولی است شده آغاز سلولها

   می روند. همچنان که بیماری پیش می رود، بیماران معموال تغییراتی را در  م سلول های مغزی از بینتما نهایت در و است مشکل حل

   تصمیم گیری مشکل داشته و ممکن است خزانه لغوی و سایر مهارت های زبانی خود را رفتارشان نشان می دهند. آنها در شخصیت و

   تشخیص افراد فامیل و دوستان را از دست می دهند و  از دست بدهند. در گذر از حالت خفیف بیماری به حالت وخیم، بیماران توانایی

 معموال در رابطه با زمان و مکان سردرگم هستند. همچنان که بیماری پیش می رود، سلول های مغزی بیشتری می میرند و سرانجام 

 میرد. میخود بیمار 

  ر های د دارو ت پیشرفت بیماری پیدا کنند. تنهارعهنوز زمان زیادی مانده تا دانشمندان راهی برای متوقف کردن یا حتی کاستن س 

تنها به تسکین عالئم خفیف تا متوسط آلزایمر کمک می کنند و مسیر بیماری را  (Exelon) ونو اکسل(ATIcept)دسترس آریسپت 

دهند تجویز می شود ولی برای کمک به بیمارانی که عالئم وخیم تر را نشان می  (Namenda) اتغییر نمی دهند. دارویی به نام نامند

 بیماری را کند نمی کند. نداین دارو نیز رو

 

 چه اتفاقی طی روند بیماری آلزایمر می افتد

 با مطالعه مغز افرادی که در اثر آلزایمر و یا عوارض آن از بین رفته اند، محققان نشانه اصلی بیماری را مشخص کرده اند: 

 پالک های آمیلوئید : (Amyloid Plaques) آیند و  می های و عصبی در مغز به وجود ها بین فواصل سلول این رسوب

 نورون ها و سایر سلول های عصبی هستند.  ها متشکل از تکه هایی از انواع پروتئین

 ( توده های نوروفیبریالر NFTs : ( Neurofibrillary Tangles  است.  شده از تودهای پروتئینی و به نام تائو تشکیل

  می کند. ولی زمانی که پروتئین های تائو به یکدیگر می چسبند، با عملکرد تائو به حفظ سالمت نورون های طبیعی کمک

 نورون تداخل می کنند و می توانند منجر به مرگ نورون شوند. 

 می شوند. در  گر کوچککوچک شدن بافت مغزی: مناطقی از مغز که نورون های آن می میرند، تحلیل و رفته و به عبارت دی

 مغز گسترش می یابد و بافت مغزی به شدت تحلیل می رود.  آلزایمر پیشرفته، آسیب در سراسر

   تشخیص  آزمایش کرد. به همین دلیل است که تشخیص اند که بافت مغز را بتوانفقط زمانی قابل  NFTS  های آمیلوئید و  پالک

تأیید است. اگرچه عناصر مذکور به عنوان مشخصه آلزایمر در مقایسه با سایر اشکال زوال  بیمار قابل بیماری آلزایمر فقط پس از مرگ

 .نحوه مداوای آنها وجود دارد ظهور نشانه های مسئول ایجاد بیماری و یا مغزی مورد توافق محققان است، ولی توافق اندکی درباره علل

     لزایمر آ همیدن علل ایجاد و پیشرفت بیماریرهای کافی مورد نیاز برای فقسمتی از مشکل در ردیابی علل اولیه بیماری نداشتن ابزا

  است. بعضی آزمایش های شناختی که برای اندازه گیری توانایی های حافظه و استدالل استفاده می شوند به تشخیص بیماری کمک 

روی مهلک آن نمی دهند. فناوری تصویربرداری دائما می کنند ولی پاسخی به سواالت موجود درباره نحوه شروع بیماری و یا دلیل پیش

در حال پیشرفت است و به دانشمندان این امکان را میدهد تا اعماق مغز را مشاهده کنند و سعی کنند اتفاقات مراحل مختلف بیماری 

 .ها و چراها دشوار است را بفهمند. ولی باز هم فهمیدن چگونگی

یماری آلزایمر و تعداد دیگری از بیماریها می گردند. ولی در حال حاضر، تالش آنها برای فهم این دانشمندان به دنبال جعبه سیاه در ب

  که مشکل از کجا آغاز شده اغلب محدود به مطالعه جسدی می شود که بیمار پس از مرگ از خود به جای می گذارد. مطالعه سلول 

 بنیادی می تواند در یافتن پاسخ این سواالت کمک کند. 
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 بررسی علل ژنتیکی بیماری آلزایمر

بدین معنی    (Sporadic )نفر، آلزایمر به صورت تک گیر است ۰۱نفر که مبتال به آلزایمر شده اند را در نظر بگیریم در هر  ۰۱اگر  

   ژنتیکی  نشاءم مشخصا مورد را در نظر بگیریم، در یک مورد آلزایمر ۰۱۱که محققان و پزشکان علت ایجاد ان را نمی دانند. ولی اگر 

      بیماری آلزایمر یعنی، آلزایمر  کمی توانند اختصاصأ شکل بسیار مهل که دارد. محققان سه جهش را در سه ژن شناسایی کرده اند

 شود. سال مشاهده می ۶۱و ۰۱، ۰۱را ایجاد کنند و در افراد رده های سنی ((Early Onset Alzheimersزودرس

 ول در سل شناسایی مسیرهای ژنتیکی و عملکردیآن ها برای با وجود آن که جهش های ژنتیکی یادشده نادراند محققان می توانند از 

     ههای طبیعی استفاده کنند یا را از ابتال به اشکال وراثتی بیماری و یا اشکالی که آنها را مستعد ابتال می کند، دور نگه می دارد. البت

رده ک لیده در افراد زنده انجام دهند. به همین دلیل برای انجام مطالعات خود، موشی توعکه محققان نمی توانند چنین مطال واضح است

  ز لحاظ ژنتیکی دست کاری شده است.اند که ا

 ت چگونگی پیشرفتمام نشانه های بیماری انسانی باشند می تواند در درک علل ایجاد و یا اگرچه مدل های موشی که مبتال به برخی 

بیماری بسیار مفید باشد ولی در آلزایمر، این مورد صدق نمی کند. به دالیلی که برای دانشمندان مشخص نیست موش به شکل واقعی 

  مبتال به بیماری آلزایمر نمی شود. نورون های این حیوان به شیوه ای که نورون های انسان می میرند، نمی میرند و بیماری، تغییرات 

   رفتاری قابل توجهی را که در انسان ها ایجاد می کند، در موش ایجاد نمی کند. بنابراین، با اینکه مدل های موشی آلزایمر تا حدودی

 مهمی در زمینه درمان ها حداقل تا به امروز نشده اند. یداند، ولی باعث کشففدر درک چگونگی عملکرد بیماری در مراحل اولیه خود م

 

 ادی را وارد تحقیقات آلزایمر کنیمهای بنی سلول

     از آن جا که مدل های موشی آلزایمر، دقیقا بیماری انسانی را نشان نمی دهند محققان تالش کردند تغییرات ژنتیکی ایجاد آلزایمر 

  داست تا بفهمن  دانشمندان کمک کردهبه زودرس را در گروه متنوعی از سلول های کشت شده در آزمایشگاه ایجاد کنند. این تکنیک 

 دارند،  خودآلزایمر را در  ذکور جهش های ایجاد کننده بیماریهای م می کنند و زمانی که ژن کارها چگونه به شکل طبیعی  این ژن

  تغییرات ژنتیکی در نورون های انسانی نبوده اند. زیرا، قبل  لعهچه اتفاقی می افتد. با این حال تا به امروز، محققان قادر به ایجاد و مطا

نورون های انسانی آزمایشگاه، برای تمام اهداف  برنامه ریزی سایر سلول ها، ایجادتکنولوژی های باز سانی وان نیادیاز ابداع سلول های ب

 کاربردی غیرممکن بود.

ز سلول های بنیادی جنینی یا سلول های بنیادی پرتوان القایی حاصل از بافت ها دانشمندان می توانند از سلولهای بنیادی انسانی اعم ا

یا سلولهای بنیادی عصبی حاصل از بافت جنینی استفاده کنند تا آن دسته از نورون های انسانی را که جهش های ژنتیکی ایجاد کننده 

د به مطالعه تفاوت این نورون ها با نورون های سالم بپردازند و هند. سپس دانشمندان می توانندبیماری آلزایمر را در خود دارند کشت ب

 در آینده داروهایی پیدا کنند که آسیب را ترمیم کنند و یا مانع از گسترش آن شوند.

اده ستفا  -مثال سلول پوست  -مبتال به و آلزایمر تک گیر است  از طرف دیگر، دانشمندان می توانند از دیگر انواع سلول های فردی که

های بنیادی پرتوان تبدیل شوند و از آنها نورون بسازند. )آزمایشگاه الری در دانشگاه  کنند تا به سلول کنند، آنها را مجددا برنامه ریزی

    در این صورت دانشمندان می توانند به مقایسه رفتار نورون های انسانی با .( سن دیه گو از این تکنیک استفاده می کند -کالیفرنیا 

  ایسه، این مقها را بیابند. ساختار ژنتیکی آلزایمر ارثی، آلزایمر تک گیر و نورون های سالم بپردازند تا تفاوت ها و شباهت های بین آن

 ممکن است به محققان کمک کند تا مشخص کنند چرا استعداد برخی افراد در ابتال به این بیماری کمتر از سایرین است و نیز عوامل 

های درمانی جدید در درمان آلزایمر شود.  بیماری و مکانیسم های آن کدام اند. این یافته ها می تواند منجر به ایجاد روشآغاز کننده 

  دانشمندان در حال استفاده از همین روش ها برای مطالعه سایر بیماری ها مثل لوگریگ و پارکینسون نیز هستند. آنها همچنین در 
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 های بنیادی خود مغز برای جایگزینی سلول های آسیب دیده در آلزایمر و سایر بیماری  ستند تا از سلولتالش برای یافتن راه هایی ه

 : نیدشما همچنین می توا ای بنیادی می توانید انجام دهید.ها تنها چیزی نیست که شما با سلوله ها استفاده کنند. البته، کشت نورون

  متعددی در حال مطالعه هستند که آیا  های آزمایشگاه :استفاده کنیدسلول های بنیادی را در آزمایش های پیوند

    ها با سلول های آسیب دیده و یا  جایگزینی آن سلول پیوند سلول های سالم به مدل های موشی آلزایمر می تواند باعث

 نجات سلول های آسیب دیده شود یا خیر.

  مواد  در مغز بیماران مبتال به آلزایمر ممکن: استفاده کنیداز آنها برای رساندن مواد به مناطق خاصی در مغز     

        کافی وجود داشته باشد ولی به مناطقی از مغز که به آنها نیاز است نمی رسند.  دارخاصی مثل فاکتورهای رشد به مق

ین مواد مهم به قسمت های های بنیادی و سایر روشها جهت توزیع ا دانشمندان در حال بررسی شیوه های استفاده از سلول

درمانی، در ذهن دانشمندان  های دهد که بسته بندی و توزیع مواد در چنین روش نشان میزیرمناسب مغزهستند. )شکل 

 چگونه مجسم می شود.(

  می توانند دانشمندان :کنید از سلول های بنیادی می توانید جهت ابداع درمان های دارویی بالقوه استفاده    

های دارویی را روی سلول های حاصل از آلزایمر ارثی و آلزایمر تک گیر آزمایش کنند تا ببینند آیا درمانها روی بهبود درمان 

 رفتار سلول ها مؤثر بوده اند یا خیر.

   متأسفانه، ایده دست کاری سلول های بنیادی خود مغز در خارج از محل طبیعی آنها جهت حل مشکالت، در تئوری آسان است اما 

     عملی کردن آن چندان ساده نیست. این ایده، ایده بسیار جالبی است که برای تمامی انواع بیماری های تحلیل برنده اعصاب کاربرد

 دارد. بنابراین جامعه علمی با اشتیاق در حال دنبال کردن آن است.
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 توزیع درمان گر و یاسایر مواد در بیماری آلزایمربسته بندی و 


