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توقف بیماری آلزایمر با  داروی جدید
هرچند هنوز هیچ درمانی برای بیماری آلزایمر ارائه 
نشده اما محققان با کشف داروی جدیدی که می تواند 
به  صورت قرص عرضه شود، میلیون ها بیمار زوال 

عقل در سراسر جهان را امیدوار کردند.
»نتایج  کردند:  اظهار  محققان  سپید،  گزارش  به 
آزمایش های داروی جدید آنان بر روی موش های 
میمون ها  و  صحرایی  موش های  آزمایشگاهی، 
آزمایش های  می رود  انتظار  و  بوده  موفقیت آمیز 

بالینی طی چند ماه آینده آغاز شوند.«
محققان خاطرنشان کردند که چنین دارویی ممکن 
است در درمان بیمارانی که مشکل شناختی دارند 
و ازنظر ژنتیکی مستعد ابتال به آلزایمر هستند نیز 
موثر باشد و از ابتال به آلزایمر جلوگیری کند؛ افراد 
آسیب پذیر پس از یک آزمایش خون ساده می توانند 
دارو را دریافت کنند. گروهی از محققان دانشکده 
پزشکی دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو )UCSD( و 
بیمارستان عمومی ماساچوست ایاالت متحده اظهار 
کردند: »درمان آلزایمر با این دارو از طریق خانواده ای 
از داروها به نام GSMs )تعدیل کننده های ترشحات 
گاما( است. این ماده پروتئین های سرکش، بتاآمیلوئید 
)Aβ( که توده های چسبنده در مغز ایجاد و سلول های 

عصبی را نابود می کنند، را از بین می برد.«
رودولف تانزی، یکی از محققان این تحقیق گفت: 
»در این مطالعه، GSM قوی بر اساس ویژگی های 
پیش بالینی ارائه شده است و به نظر می رسد با قدرت 
GSM های قباًل آزمایش شده برابر یا فراتر از آن باشد. 
آزمایش های بالینی آینده مشخص خواهد کرد که آیا 
این GSM امیدوارکننده در انسان ایمن و در درمان 
و یا جلوگیری از بیماری آلزایمر موثر است یا خیر.«
محققان در انتظار تایید سازمان غذا و داروی ایاالت 

متحده برای شروع مطالعات مرحله اول هستند.
تانزی در ادامه افزود: »امیدواریم که آزمایش های 
بالینی را در سال جاری آغاز کنیم؛ مرحله اول شامل 

یک دوز صعودی معمول و چندگانه در افراد سالم 
خواهد بود. بعد از این که مرحله اول را با موفقیت 
پشت سر گذاشتیم، مرحله ۲A  را در بیماران مبتالبه 
آلزایمر آغاز خواهیم کرد که شامل بررسی نشانگرهای 

زیستی برای کاهش بتاآمیلوئید در مغز است.«
محقق بیمارستان عمومی ماساچوست و استاد مغز 
و اعصاب دانشگاه هاروارد ادامه داد: »در نهایت، 
امیدواریم که تعدیل کننده های گاما سکرتاز برای 
استفاده در پیشگیری از آلزایمر به  اندازه کافی ایمن 
و موثر باشند. همانطور که برای جلوگیری از بیماری 
قلبی در اواخر زندگی، مجبور هستیم سطح کلسترول 
را در اوایل زندگی )دهه ها( کاهش دهیم، برای کاهش 
خطر ابتال به آلزایمر نیز باید در اوایل زندگی، سطح 
بتاآمیلوئید مغز را کاهش دهیم به این معنی که دارویی 
که ما برای کاهش آن استفاده می کنیم باید ایمن، ارزان 
و آسان مصرف شود مانند داروی استاتین که برای 

جلوگیری از بیماری قلبی مصرف می شود.«
بتاآمیلوئید یک پروتئین طبیعی است که در بدن همه 
وجود دارد، با این حال، در بیماران مبتال به آلزایمر، 

روند دفع این پروتئین ها اشتباه انجام می شود. آنزیم های 
دیگر از جمله گاما، سکرتاز و پپتیدهای Aβ هستند 
که بدن نمی تواند این موارد را تشخیص دهد بنابراین 

نمی تواند از شر آن ها خالص شود.
در ماده خاکستری سالم، آنزیم هایی مانند آلفا سکرتازا 
Aβ در وسط )یعنی به دو اندازه مساوی( قرار می گیرند و 
از طرف دیگر گاما-سکرتاز را در مکان های غیرمعمول 
قطع می کنند. ذرات سمی جمع و باعث ایجاد اختالل 
عصبی و عالئم مخرب آن از دست دادن حافظه و 
گیجی می شوند. عالوه بر این، تولید این سموم در 
بیماران جهش یافته بیشتر است و برخی از پروتئین ها 

مانند Aβ4۲ به احتمال زیاد پالک می سازند.
تانزی گفت: »اگر روزی بخواهیم با آزمایش خون با 
تشخیص سطح بتاآمیلوئید مغز از آلزایمر جلوگیری 
کنیم، برای انجام این کار احتماال به یک قرص ایمن 

و ارزان قیمت احتیاج خواهیم داشت.«
وی افزود: »ما معتقدیم که در حال حاضر ده ها میلیون 
نفر در ایاالت متحده نیاز به کنترل تجمع بتاآمیلوئید در 
مغز دارند. امیدواریم مدوالتور گاما سکرتاز روزی 

بتواند چنین کاری را انجام دهد.« تالش های زیادی 
برای مسدود کردن گاما-سکرتاز صورت گرفته اما 
موفقیت آمیز نبودند و دانشمندان این داروها را ایمن 
نمی دانند زیرا بدن برای تجزیه پروتئین های دیگر به 
گاما سکرتاز نیاز دارد. با این وجود GSM ها فقط 
اندکی فعالیت را تغییر می دهند، بنابراین بدن پپتیدهای 
Aβ کم تری تولید می کند در نتیجه این ماده شیمیایی 

بقیه نقش های خود را ایفا خواهد کرد.
»GSM ها  می گوید:   UCSD از  واگنر  استیون 
توانایی کاهش سمیت های مبتنی بر عملکرد مرتبط 

با مهارکننده های γ-ترکیتاز را ارائه می دهند.«
استفاده از دوزهای کم تکرار GSM بدون هیچ گونه 
عوارض جانبی سمی، باعث کاهش Aβ4۲ در موش 
و موش صحرایی شد. این دارو در ماکاک )نوعی 
میمون( نیز ایمن و موثر بود و سطح Aβ4۲ را تا 
۷۰ درصد کاهش داد. آزمایش های بیشتر بر روی 
موش های مهندسی شده از طریق ژنتیک برای حمل 
جهش هایی که باعث آلزایمر می شوند نیز به همان 

اندازه دلگرم کننده بودند.
محققان حیوانات را قبل یا اندکی بعد از شروع تشکیل 
پالک های آمیلوئید تحت درمان قرار دادند. در هر 
دو مورد، GSM ها ترکیب پالک های آمیلوئید و 
التهاب مغز را کاهش دادند. همچنین به میکروگلیا، 
سلول های التهابی که ممکن است موجب گسترش 

بیماری شوند نیز حمله کردند.
واگنر می گوید: »این روند نشان می دهد که می توان 
از این دارو برای پیشگیری از آلزایمر در بیماران با 
جهش های ژنتیکی یا زمانی که پالک ها با اسکن مغز 
شناسایی شدند، استفاده کرد. آزمایش مرحله اول ما 
در افراد سالم و طبیعی انجام خواهد شد و پیش بینی 
می شود تقریبا 1۰۰ نفر در این مرحله ثبت نام کنند.«

نشریه  در  تحقیق  این  نتایج  ایسنا،  گزارش  به 
 )Experimental Medicine( تجربی  پزشکی 

منتشر شده است.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که گونه برزیلی ویروس کرونا 
مسری تر است و می تواند افرادی را که قبال به کووید-19 مبتال 

شده اند، دوباره آلوده کند.
به گزارش سپید، این مطالعه نشان می دهد که گونهP  1. ویروس 
کرونا که برای اولین بار در برزیل یافت شد و در حال حاضر در 
انگلیس نیز مشاهده شده است، می تواند از ایمنی ایجاد شده توسط 
عفونت قبلی ویروس کرونا فرار کرده و فرد را دوباره آلوده کند.

این مطالعه اولین مطالعه مفصلی است که در مورد این گونه از 
ویروس کرونا انجام شده است، بر اساس تجربیات حاصل از 

»مانائوس« در برزیل که توسط گونهP  1. به سختی مورد اصابت 
قرار گرفته است، نشان می دهد که قابلیت انتقالP  1. به احتمال 

زیاد ۲ برابر کووید قبلی در این کشور است.
این مطالعه احتمال عفونت مجدد به گونهP  1.را میان ۲۵ درصد 
و 6۰ درصد عنوان کرده است. با این حال یکی از محققان اصلی 
این مطالعه شیوع سریع گونهP  1.ویروس کرونا را در انگلیس 
بعید اعالم کرد و گفت: »تا کنون تنها 6 مورد از این آلودگی در 
انگلیس شناسایی شده که سه مورد در »اسکاتلند« و ۲ مورد در 
منطقه »گالسترشایر« گزارش شده است و این موارد از نزدیک 
تحت کنترل قرار دارند.« محققان نسبت به اعالم پیامدهای شیوع این 
گونه جدید در انگلیس با احتیاط صحبت کرده اند. شارون پیکاک 
رییس گروه تحقیقاتی »کاگ یوکه« )COG-UK( که رفتارهای 
ژنتیکی گونه های جدید کرونا را بررسی می کند، گفت: »مطالعات 
انجام شده هنوز نباید عمومیت داده شود.« وی با این حال نسبت 

به رفتار ویروس جدید و شیوع آن ابراز تردید کرد.
گزارش ها حاکی است که ویروس جدید برزیلی شباهت های زیادی 
را از نظر لحاظ ساختار ژنتیکی به کرونای انگلیسی دارد. کرونای 

انگلیسی به دلیل قدرت آلوده کنندگی باال در این کشور غالب شده 
است. استر سابینو متخصص بیماری های عفونی از دانشگاه »سائو 
پائولو« در برزیل نیز گفت: »برای شروع یک اپیدمی به شناسایی 
موارد بسیاری از آلودگی به یک ویروس نیاز است. تنها 6 مورد 
آلودگی برای شروع یک همه گیری بسیار اندک است. به نظر من 
اگر مراقبت کنید و ردیابی تماس انجام دهید، میزان آلودگی به 

این ویروس کاهش می یابد.«
به گفته محققان، گونهP  1.ویروس کرونا به احتمال زیاد اوایل ماه 
نوامبر ظهور و به سرعت گسترش یافته و باعث عفونت مجدد 
بسیاری شده است. با اینکه داده های این مطالعه مقدماتی است اما 
متناسب با آنچه است که محققان گمان می کنند و آن این است 
که برخی از گونه های جدید ویروس کرونا که در جهان مشاهده 
می شود، مسری تر هستند و می توانند از مصونیتی که افراد بهبود 

یافته از کرونا علیه کووید ایجاد کرده اند، فرار کنند.
این موضوع یک سری سواالتی را در مورد چگونگی عملکرد 
واکسن های فعلی که مطابق گونه های اولیه ویروس کرونا طراحی 

شده اند، مطرح می سازد.ایرنا

گونهبرزیلیکرونا،بهبودیافتگاناینبیماریرادوبارهآلودهمیکند


