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 در مردان و زنان متفاوت است نسونیپارک یماریمرتبط با ب کیژنت یاپ راتییتغ

 

 یهااما ژن -کردند  دایو سالم پ ماریب یمتفاوت در مغزها یکیژنت یژن با عالئم اپ 200از  شیآنها ب

 در زنان و مردان متفاوت بود. با  یتقر دهیدبیآس

 منتشر شده است،  npj Parkinson’s Diseaseراتگرز که در  دیبر اساس مطالعه جد

 ونیلیم 1به  کیکه نزد یعصب ستمیاختالل س کی - نسونیپارک یماریمرتبط با ب کیژنت یاپ راتییتغ

 است. متفاوتدر مردان و زنان  -کند  یرا مبتال م ییکایآمر

 

فوت  نسونیپارکرا که با  ینفر 50 یهامغز، محققان نمونه یهاپس از مرگ نورون لیو تحل هیتجز در

ژن با  200 از شیکردند. آنها ب سهینداشتند، مقا یماریب نیاز ا یانشانه چیکه ه ینفر 50کرده بودند و 

  – کردند دایو سالم پ ماریب یمتفاوت در مغزها یکیژنت یعالئم اپ

 .در زنان و مردان متفاوت بود با  یتقر دهیدبیآس یهاژناما 

 

 : دیگویارشد، م سندهیارشد و نو سندهینو ن،یبرنشتا سونیآل

 یکیژنت یاپ یهارا با نشانه ییهاکه ژن دینشان ده رهیمرد و زن را با دو دا یبندمیتقس دیتوانیشما م»

 نیب یزنان، و همپوشان یبرا یگریمردان و د یبرا یکی دهند،ینشان م نسونیپارک یماریمتفاوت در ب

ارنست  یدر دانشکده داروساز یو سم شناس یفارماکولوژ اریشامل پنج ژن است. استاد فقط هارهیدا نیا

 .ویمار



 

مدل  ایموش  ایانسان  نکهیبدون توجه به ا م،یکرده ا یما هر بار که نرها و ماده ها را جداگانه بررس و

 نسونیپارک یماریکه ما به آن ب یزی. چمیموضوع شده ا نیمتوجه ا م،یکرده ا یرا بررس یسم شناس یها

 است، جمع. نسونیپارک یماریبه صورت مفرد، احتماال  ب م،ییگو یم

 

 یشود که انتقال دهنده عصب یاز مغز م یا هیدر ناح یدیکل یمنجر به مرگ نورون ها نسونیپارک

ها، اما نه در کد در نحوه عملکرد ژن راتیی. تغیعنی - یکیژنت یاپ راتییکند. تغ یم دیرا تول نیدوپام

مطالعه  یهاافتهیبه طور کامل شناخته نشده است، اما  کنند،یکمک م یماریکه به ب – یانهیزم یکیژنت

 .دهدیمحققان قرار م اریکاوش در اخت یرا برا گرید یدایصدها کاند

 

 :دیگویم نیبرنشتا

 دیاز آنها کامال  جد یاریبودند، اما بس لیدخ گریقبال  در مطالعات د میکرد دایکه ما پ ییهااز ژن یبرخ» 

 یهاژن نیارتباط ا یدر مورد چگونگ شتریب قاتیتحق یرا برا یادیز یهامطالعه راه نیا نیبودند، بنابرا

 .کندیباز م نسونیپارکبا  گرید

 

نسبت به زنان در  یشتریبنرخ را با  مردانکه  یاختالل مغز کی ،نسونیپارک، CDCاساس آمار  بر

درصد  10 که تا ی. در حالاست مریپس از آلزا یعصب عیشا یماریب نیدوم کند،یمتحده مبتال م االتیا

 یناش یطیژن ها، سن و عوامل مح دهیچیاز تعامل پ هیرسد بق یهستند، به نظر م یکیژنتموارد کامال  

 شود. یم

 

ناشناس  یهامحققان نمونه نسون،یمرتبط با پارک کیژنت یعالئم اپدر مورد  شتریکسب اطالعات ب یبرا

نفر با مغز  50و  یانیدر مرحله م نسونیپارک یماریب لینفر که به دل 50 یبافت مغز را از قشر جدار

 سالم فوت کردند، گرفتند.

 

ا جدا کردند ت گرید یمغز مردان را از زنانه جدا کردند و سپس نورون ها را از انواع سلول ها آنها

 یماریمبتال به ب مارانیخاص قبل از مرگ نورون در ب یدر آن سلول ها یکیژنت یاپ راتییتغ یچگونگ

 کنند. یرا بررس نسونیپارک

 



شود.  یم نسونیپارکژن ها باعث  نیدر ا یکیژنت یاپ راتییتغ مییدهد بگو یمطالعه به ما اجازه نم نیا

در  یشتریژن ها شود. ما در حال انجام مطالعات ب نیدر ا یراتییباعث تغ نسونیپارکممکن است 

 .ریخ ایکند  یکمک م یماریبه ب راتییتغ نیا ایآ میتا مشخص کن میهست شگاهیآزما

 

 یم رییتغ یماریب لیکه در اوا ییرهایژن ها و مس ییکار به شناسا نیآل، ا دهیافزود، در حالت ا نیبرنشتا

 شرفتیاز پ توانندیباشند که م ییهادرمان یبرا یااهداف بالقوه توانندیها مژن نیکند. ا یکنند کمک م

 کند کنند. ای یریجلوگ یماریب

 

 یماریمعکوس کردن ب ای یریشگیپ ،ینیبشیپ یها براتالش رود،یم شیکه اوضاع پ همانطور

 داشته است. یکند اریبس شرفتیپ نسونیپارک

 

 یماریب نیخطر ابتال به ا ییایمیمواد ش یمغز و قرار گرفتن در معرض مزمن با برخ یکیزیف یها بیآس

که  یدهد. در حال یآن را کاهش م یتا حدود نیکوتیو ن نیکه مصرف کافئ یدهد، در حال یم شیرا افزا

L-DOPA حال انجام  در دیجد ییدارو شیآزما نیدهند و چند یعالئم را کاهش م گرید یدارو نیو چند

 دهد. یرا کاهش نم یماریب شرفتیشده در حال حاضر پ دییتا ییدارو چیاست، ه

 خالصه

 

 PARK7 (DJ-1) ،SLC17A6در  DNA ونیالسیدر مت نسونیپارک یماریمرتبط با ب یجنس راتییتغ

(VGLUT2) ،PTPRN2 (IA-2β)  وNR4A2 (NURR1) قشر مغز یدر نورون ها 

 

 ونیالسیمت یبرا ژهینقش دارد، به و (PD) نسونیپارک یماریکه در ب یکیژنت یاپ میدال بر تنظ شواهد

DNA است. شیدر حال افزا 

 

 یکیژنت یاست و عالئم اپ یطیسن، ژن ها و عوامل مح نیب دهیچیتعامل پ لیبه دل PD٪ موارد 90 با  یتقر

 است. یماریو خطر ب طیمح ک،یژنت ،یریپ نیبه عنوان واسطه ارتباط ب

 

 PDدر  DNA ونیالسیاز مطالعات منتشر شده در سراسر ژنوم در مورد مت یبه امروز، تعداد کم تا

 جنس سلول را در نظر نگرفتند. ایخود نوع  یزهایکدام در آنال چیوجود دارد، اما ه

 



و  شرفتیشناخته شده در خطر، پ یجنس یبافت مغز و تفاوت ها میحج ینمونه ها یتوجه به ناهمگون با

 در نظر گرفته شوند. دیهستند که با یمهم یرهایمتغ نهای، اPDشدت 

 

 یشده از قشر جدار یغن یعصب تیجمع کیدر  DNA ونیالسیگسترده ژنوم مت لیو تحل هیتجز نیا در

، PARK7 (DJ-1)مربوط به جنس را در  PDمرتبط با  ونیالسیمت راتیی، ما تغPDپس از مرگ 

SLC17A6 (VGLUT2) ،PTPRN2 (IA-2β) میکنیگزارش م .NR4A2 (NURR1) یهاژن ریو سا 

آکسون و  یزیرطرح تیو هدا ،یعصب یهادهندهانتقال یو آزادساز یبندرشد، بسته یرهایدر مس لیدخ

 نورون.
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