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درمان  یبرا یلیممکن است پتانس مریآلزا یدارو یدایکاند

 داشته باشد نسونیپارک یماریب

 یماریمرتبط با ب یکیژنت یجهش ها itanapracedنشان داد که  ریمطالعه اخ کی

موش را  یو مدل ها یرا مختل کرده و از دست دادن نورون ها در کشت سلول نسونیپارک

 کاهش داد.

جهش ها در  نیتر عیاز شا یکیشود  یم LRRK2 میآنز تیفعال شیکه باعث افزا ییجهش ها

 و پراکنده است. یارث نسونیپارک یماریب

دهد  یم شیرا افزا LRRK2 میآنز تیکه فعال یینشان داد که جهش ها ریمطالعه اخ کی

ساز  شیپ نیپروتئ یبه نام دامنه درون سلول ینیپروتئ ونیالسیفسفور شیمنجر به افزا

 دهد. یم شیرا افزا LRRK2ژن  انیشود که ب یم (AICD) دیلوئیآم

را  یچرخه خود تداوم نیکند، ا یرا مهار م AICDکه  یی، داروitanapracedاز  استفاده

 نسونیپارک یماریموش ب یو مدل ها یمختل کرد و از دست دادن نورون ها در کشت سلول

 را کاهش داد.

 یم ،مریآلزا یماریب یبرا دیکاند یدارو کی، itanapracedدهد که  یها نشان م افتهی نیا

 را داشته باشد. LRRK2مرتبط با  نسونیدرمان پارک لیتواند پتانس

 (PDو پراکنده ) یارث نسونیپارک یماریب یکیعلت ژنت نیتر عیشا LRRK2در ژن  جهش

 است.

 

-5دهد با  یم شیرا افزا LRRK2محصول ژن  تیجهش خاص که فعال کیطور خاص،  به

 مرتبط است. PD٪ موارد پراکنده 2-1و  ی٪ موارد ارث6

 

کرد که از  ییرا شناسا یدیجد سمیمکان Science Signalingمنتشر شده در  ریاخ مطالعه

 یماریدر ب نیدوپام یرفتن نورون ها نیممکن است باعث از ب LRRK2آن جهش در  قیطر

 شود. نسونیپارک



 

 دیکاند یبا استفاده از دارو سم،یمکان ای ریمس نیکه هدف قرار دادن ا دهدینشان م هاافتهی

 یماریموش ب یهاو مدل یسلول یهادر کشت (AD) مریآلزا یماریدرمان ب یبرا

 را کاهش داد. نیدوپام یهااز دست دادن نورون ،نسونیپارک

علوم  یدر موسسه مل ی، محقق اصلZeng Liمطالعه، دکتر  نیارشد ا سندگانیاز نو یکی

 گفت: Medical News Todayاعصاب در سنگاپور، به 

 

آن، دامنه درون  یسیرا به شکل فعال رونو APPتواند پردازش  یم LRRK2 افتهی جهش

چرخه  کیها در  نیپروتئ نیکه ا میما نشان داد نجایارتقا دهد. در ا APP (AICD) یسلول

 تیو فعال یفراوان LRRK2با واسطه  APP ونیالسیخود ماندگار به هم مرتبط هستند. فسفور

AICD یسیواسطه رونو ما  یمستق سپسداد که  شیرا افزا LRRK2 با واسطه  تیو سم

LRRK2 کند که  یشد. مطالعه ما آشکار م نسونیپارک یماریب یهادر مدلAICD انیب 

LRRK2 یم تیتقو نسونیپارک یماریرونده در ب شیپ یعصب سمیفعال کردن مکان یرا برا 

 کند.

 شود؟ یم سهیمقا رمیآلزابا  نسونیپارک یماریچگونه ب

 10است که حدود  یعصب عیشا یماریب نیدوم نسونیپارک یماریب ،مریآلزا یماریاز ب پس

 کنند. یم یزندگ یماریب نینفر در سراسر جهان با ا ونیلیم

 

 جیعالئم راهمراه است.  یاست که با عالئم حرکت شروندهیپاختالل  کی نسونیپارک یماریب

 مرتبط با حرکت عبارتند از: نسونیپارک یماریب

 لرزش

 عضالت یسفت

 یدر تعادل و هماهنگ نقص

 هیناح ،اهیدر جسم س نیدوپام یاز دست دادن نورون هابا  نسونیپارک یماریب یحرکت عالئم

 حرکات نقش دارد، مرتبط است. میکه در تنظ یانیاز مغز در مغز م یا

 



مانند  یرحرکتیممکن است عالئم غ نسونیپارک یماریافراد مبتال به ب ن،یبر ا عالوه

 تجربه کنند. زیرا نمشکالت خواب، و نقص در حافظه و تفکر  ،یافسردگ

 

 نسونیپارک یماریب ،مریآلزا یماریب درو تاو  دیلوئیآم-β یها نیپروتئ یعیرطبیتجمع غ مانند

و ساقه  یانیدر مغز م ییبه شکل اجسام لو نینوکلئیس-α نیپروتئ یعیرطبیتجمع غشامل  زین

 است. مغز

 شوند یهستند و باعث مرگ آنها م ینورون ها سم یتوده ها برا نیا

با  نسونیپارک یماریدر ب نیدوپام یهااز دست دادن نورون ن،ینوکلئیس-αبر تجمع  عالوه

 یانرژ یسلول یهاتیفعال یهستند که برا ییهاکه اندامک ها،یتوکندریاختالل در عملکرد م

 مرتبط است. کنند،یم دیتول

 مریآلزاو  نسونیپارکدر  یکیژنت یجهش ها

 یطیو مح یکیعوامل ژنت نیپراکنده هستند و در اثر تعامل ب نسونیپارک یماریموارد ب شتریب

 نسونیپارک یماریهستند و به عنوان ب یاز موارد ارث یشوند. بخش کوچک یم جادیا

 شوند. یشناخته م یخانوادگ

 

مرتبط است.  نسونیپارک یماریب یبا موارد پراکنده و خانوادگ LRRK2در ژن  جهش

LRRK2G2019S جهش  نیاست و ا نسونیپارک یماریمرتبط با ب یکیجهش ژنت نیتر عیشا

کردن مولکول ها در سلول ها  لهیفسفر یرا برا LRRK2شده توسط  انیب میآنز ییتوانا

 دهد. یم شیافزا

 

 یمرتبط م نسونیپارک یماریرا به ب LRRK2G2019Sکه  یقیدق یها سمیحال مکان نیا با

 شناخته نشده است. یکند، به خوب

 

با تجمع  نسونیپارک یماریدر ب LRRK2نشان داده است که جهش در ژن  یقبل مطالعات

 نیا سندگانینو ن،یتاو در مغز مرتبط است. عالوه بر ا نیو پروتئ نینوکلئیآلفا س یعیرطبیغ

شده پس از جدا  لیتشک ینیاز قطعات پروتئ یکی LRRK2مطالعه قبال نشان داده بودند که 

 کند. یم لهیرا فسفر (APP) دیلوئیساز آم شیپ نیشدن پروتئ



 

 نیچند ر،یدرگ یها میپوشاند و بسته به آنز یسلول ها را م یغشا دیلوئیساز آم شیپ نیپروتئ

 کند. یم دیتول ینیقطعات پروتئ ایمحصول برش 

را  دیلوئیآم-β نیسکرتاز، پروتئ-γو  -β یها میتوسط آنز APP یعنوان مثال، برش متوال به

 دهد. یم لیتشک مریآلزا یماریرا در ب ییکند که پالک ها یم دیتول

 یبه نام دامنه درون سلول ینیسکرتاز، پروتئ-γتوسط  APP یدامنه درون سلول برش

از  LRRK2توسط  AICD ونیالسیکند. فسفور یم دیتول (AICD) دیلوئیساز آم شیپ نیپروتئ

 کند. لیرا تعد یخاص یژن ها انیدهد تا ب یکند و به آن اجازه م یم یریآن جلوگ بیتخر

رفتن  نیباعث از ب AICDاز حد  شیب انین داد که بمطالعه نشا سندگانینو یقبل کار

 شد. LRRK2G2019Sمبتال به جهش  یهادر موش نیدوپام یهانورون

 LRRK2-AICDمطالعه چرخه 

 نیتواند باعث از ب یم AICDکردند که چگونه  یخود بررس یبر کار قبل هیمحققان با تک

 شود. LRRK2G2019Sمرتبط با  نسونیپارک یماریدر ب نیدوپام یرفتن نورون ها

 لهیفسفر AICDکه  افتندیانجام شد، محققان در یکه با استفاده از کشت سلول ییهاشیآزما در

 در تعامل است. LRRK2 انیب کیتحر یبرا FOXO3a نیشده با پروتئ

، مرگ AICDتعامل با  قیتواند از طر یم ،یاسترس سلول طی، تحت شراFOXO3a نیپروتئ

 کند. لیرا تسه دهید بیآس یسلول ها یسلول

اثرات  یگریانجیم یبرا FOXO3aو  لهیفسفر AICD نیکه تعامل ب افتندیدر محققان

LRRK2 و تجمع  یتوکندریبر اختالل عملکرد مα-است. یضرور نینوکلئیس 

که متعاقبا   کند،یرا القا م AICD ونیالسیفسفور LRRK2با هم نشان دادند که  هاشیآزما نیا

چرخه خود  کی جهیو در نت دهدیم شیرا افزا LRRK2 انیو ب کندیتعامل م FOXO3aبا 

 .ابدییتداوم م

 را تکرار کردند. هاافتهی نیها، محققان اموش یرو یبعد یهاشیآزما در

کنند اما فاقد  یم انیرا ب LRRK2G2019S افتهیکه ژن جهش  ییکه موش ها افتندیدر آنها

 یهادهند. موش یرا نشان م LRRK2از  یتر نییهستند، سطوح پا APP نیپروتئ

LRRK2G2019S  که فاقدAPP ژن  یدارا یهابودند، نسبت به موشLRRK2  و  افتهیجهش



و از دست دادن  نینوکلئیس-αتجمع  ،یتوکندری، اختالل عملکرد مAPP یژن عملکرد

 را کاهش دادند. نیدوپام یهانورون

 شیرا افزا LRRK2 انیب LRRK2G2019S یهادر موش AICDاز حد  شیب انیمقابل، ب در

 نورون شود. بیمنجر به آس تواندیشد که م یعصب تیسم شیداد و منجر به افزا

 انیب APP/AICD نیکه پروتئ دهدیها نشان مموش یرو هاشیآزما نیا گر،یعبارت د به

LRRK2 یداده و اثرات عصب شیرا افزا LRRK2G2019S موش واسطه  یهارا در مدل

 .کندیم

در مرکز  یمرکز اختالالت حرکت ریمتخصص مغز و اعصاب و مد ان،یپطروس تایمل دکتر

 گفت: MNTبه  ا،یفرنیکال کا،یسنت جان در سانتا مون دنسیبهداشت پراو

 کیکند و  یکمک م LRRK2 انیب شیخود به افزا AICDاست که  نیآنچه قابل توجه است ا

کند  یم جادیا ینیپروتئ یناهنجار کیفعال  شیکند که در آن ژن ب یم جادیحلقه بازخورد ا

مهارکننده  کی ییشناسا نیشود. همچن یفعال م شیاز خود ژن ب یشتریکه منجر به تعداد ب

از  AICD تیها، مسدود کردن فعالدارد که حداقل در موش جودو یو شواهد AICD یبرا

، که آن را AICDمهارکننده  نیا ن،ی. بنابراکندیم یریجلوگ LRRK2از  یناش یعصب تیسم

اما  دهد،ینشان م PDدر  یماریکننده بدرمان اصالح کیرا به عنوان  لیپتانس دهد،یانجام م

مطالعات  دیآن در انسان، با یو اثربخش یمنید اییتأ ینکته مهم است که برا نیتوجه به ا

 انجام شود. یشتریب

 

 itanapracedبا  AICDمهارکننده  یبررس

را  LRRK2G2019Sحامل جهش ژن  ی، محققان موش هاAICDاثرات  شتریب یبررس یبرا

 درمان کردند. itanapracedبه نام  AICDمهارکننده  کیبا 

 

Itanapraced تیفعال AICD میکند و آنز یژن مهار م انیب جیرا در ترو γ- سکرتاز را

 دهد. یم لیرا تشک AICDشکند و  یرا م APP یکند که دامنه درون سلول یمهار م

 

 نقش دارد. مریآلزا یماریدر ب دیلوئیآم-β نیپروتئ دیدر تول نیسکرتاز همچن-γ میآنز



 

 یماریب ینیبال یهاکوچک در مدل ینیبال ییکارآزما کیدر  itanapraced ن،یبا ا مطابق

 ف،یخف یدر افراد مبتال به اختالل شناخت یالتهاب مغز یو کاهش نشانگرها مریآلزا

 را نشان داده است. یدبخشینو

 یم مریآلزا یماریدر ب itanapraced دیدهد که اثرات مف یحال، داده ها نشان م نیبا ا

 آن در کاهش التهاب در مغز باشد. ییتوانا لیتواند به دل

 

 یمنیا یهادر سلول زین APPو  LRRK2که  کنندیمطالعه خاطرنشان م نیا سندگانینو

به طور بالقوه به  تواندیم مریآلزا یماریدر ب itanapracedو اثرات  شوندیم انیشدت ببه

 باشد. یمنیا یهاسلول تیفعال لیآن در تعد ییتوانا لیدل

 

 یانیرا در مغز م نیدوپام یهااز دست دادن نورون itanapracedمطالعه حاضر،  در

باعث کاهش  نیهمچن itanapraced ن،یکاهش داد. عالوه بر ا LRRK2G2019S یهاموش

موش  یانیدر بافت مغز م نینوکلئیس-αو تجمع  یتوکندریاختالل عملکرد م

LRRK2G2019S .شد 

 

مبتال به  مارانیب یانیکشت شده از مغز م یشگاهیآزما یطور مشابه، درمان سلول ها به

از دست دادن نورون  زین itanapracedبا  LRRK2G2019Sمرتبط با  نسونیپارک یماریب

 را کاهش داد. نیدوپام یها

 

 intanapraced ینیبال یامدهایپ

از از دست دادن  نیهمچن LRRK2G2019S ،itanapraced یهابر موش عالوه

 کرد. یریجلوگ نسونیپارک یماریاز ب یناش ییایمیمدل ش کیدر  نیدوپام یهانورون

 

که شامل جهش  یممکن است عالوه بر موارد itanapracedکه  دهدینشان م نیا

LRRK2G2019S داشته باشد. لیپتانس زین نسونیپارک یماریدرمان موارد ب یهستند، برا 



 

 یماریمهم در ب ی، مولکول هاLRRK2و  AICD/APPاست که  یمطالعه ا نی"مطالعه ما اول

 ریمس کیدر  بی( را به ترتویمتداول نورودژنرات یماریدو ب) نسونیپارک یماریو ب مریآلزا

 یم ییشناسا PD یرا برا AICD دیجد یهدف درمان کیکند و  یمشترک به هم متصل م

با هدف  LRRK2 افتهیجهش  PD یهادر مدل کیپاتولوژ یاگفت، نشانگره یکند. دکتر ل

مهارکننده مولکول کوچک که در حال حاضر در  کی، itanapracedبا  AICDقرار دادن 

 .افتیاست، کاهش  مریآلزا یماریدرمان ب یبرا شیحال آزما

عمل  نیبه طور متقابل مرتبط هستند و ا AICDو  LRRK2که  دهدیما نشان م یهاافتهی»

 «باشد. دیمف PDدر  یممکن است از نظر درمان

علوم اعصاب، به  یموسسه مل ریتان، مشاور ارشد مغز و اعصاب و مد سیلوئ پروفسور

MNT :گفت 

و  نسونیپارک یماریب یمشترک برا یهدف درمان کی افتنی یکشف مهم راه را برا نیا

 یدارو نیکند. ا یدر سطح جهان، باز م یکننده عصب بیتخر یماریدو ب ،مریآلزا یماریب

 ها را دارد. یماریب نیافراد مبتال به ا یزندگ تیفیبهبود و حفظ عملکرد و ک لیپتانس دیجد

-drug-https://www.medicalnewstoday.com/amp/articles/alzheimers

disease-parkinsons-treating-for-potential-have-may-candidate 

 

https://www.medicalnewstoday.com/amp/articles/alzheimers-drug-candidate-may-have-potential-for-treating-parkinsons-disease
https://www.medicalnewstoday.com/amp/articles/alzheimers-drug-candidate-may-have-potential-for-treating-parkinsons-disease

