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 کمک کند بینخاع پس از آس یتواند به بازساز یم کیژنت یدرمان اپ

 

 .افتندی شیژن افزا یهمه با فعال ساز یناپسیس یریو شکل پذ اکننده،یاح یده گنالیرشد آکسون، س

 مارانیممکن است به ب یوتراپیزیوجود ندارد. ف ینخاع بیآس یبرا یدرمان موثر چیحال حاضر، ه در

 ینورون ها یناتوان لیبه دل دیدر موارد شد جیکنند، اما نتا یابیاز حرکات را باز یکمک کند تا برخ

 شود. یبه شدت محدود م ب،یپس از آس یعیطب یدر بازساز ینخاع

 

 مونیس یمنتشر شده است، دانشمندان به سرپرست PLOS Biologyدر  را  یکه اخ یاحال، در مطالعه نیا با

ها به موش یجد بیهفته پس از آس 12 ینشان دادند که وقت ایتانیلندن در بر در کالج امپلایر ینووایج ید

کند.  قیها را تشومجدد موش درش تواندیم کیژنت یفعال کننده اپ کیبا  یهفتگ یهادرمان شود،یداده م

 در نخاع. یو حرکت یحس ینورون ها

 

فعال کردن برنامه  یبرا TTK21مولکول کوچک به نام  کیگذشته خود از  یها تیمحققان در ادامه موفق

با فعال  TTK21شود.  یآکسون در نورون ها م یبازساز جادیاستفاده کردند که باعث ا یکیژنت یزیر

گذارد.  یم ریژن ها تأث یکیژنت یاپ تیبر وضع واتوریکواکت یها نیاز پروتئ CBP/p300کردن خانواده 

 تریغن یطیها در محکردند. موش شیآزما ینخاع دیشد بیرا در مدل موش آس TTK21آنها درمان 

 .شودیم هیتوص یانسان مارانیب یهمانطور که برا کرد،یم یبدن تیبه فعال قیبزرگ شدند که آنها را تشو

 

. محققان پس از درمان دیهفته به طول انجام 10شروع شد و  ینخاع دیشد بیهفته پس از آس 12 درمان

TTK21 جوانه زدن آکسون در  شیاثر افزا نیکردند. بارزتر دایبهبود پ نیبا درمان شاهد، چند سهیدر مقا

شده و رشد  توقفم بینقطه آس یدر باال یکه انقباض آکسون حرکت افتندیدر نینخاع بود. آنها همچن

 است. افتهی شیافزا یآکسون حس

 

 تیتقو یبود. گام بعد یژن مربوط به بازساز انیه در بمشاهده شد شیافزا لیاحتماال  به دل راتییتغ نیا

است تا  یعصب ستمیس هیاتصال مجدد به بق یکننده برا یبازساز یآکسون ها کیاثرات و تحر نیا شتریب

 .ابندیحرکت خود را باز ییتوانا یبتوانند به راحت واناتیح

 



 کی کیستمیکه به صورت س TTK21به نام  ییدهد که دارو یکار نشان م نیا»: دیافزا یم یووانیج ید

تواند باعث رشد مجدد  یشود، م یم زیتجو واناتیدر ح (SCI) یمزمن نخاع بیبار در هفته پس از آس

 رایز ستمهم ا نیهستند. ا ازیمورد ن یانتقال عصب یشود که برا ییها ناپسیس شینورون ها و افزا

 یبا شکست مواجه م یعصب میبدون درمان است که در آن رشد مجدد و ترم یتیمزمن نخاع وضع بیآس

مانند مواد  یکه شکاف نخاع میهست ییها یدارو با استراتژ نیا بیترک یشود. ما اکنون در حال بررس

 .کند یپر م ینخاع مارانیدر ب یبهبود ناتوان یممکن برا یرا به عنوان راه ها یستیز

 بیدر آس یناپسیس یریباعث رشد آکسون، جوانه زدن و انعطاف پذ CBP/p300 یمرجع: "فعال ساز

 نگیپیگ س،ییلیرجیو یمولر، فرانچسکو د سکایشود" توسط فرانز یم دیشد ینخاع با ناتوان یمزمن تجرب

،  سالکساندرو یو ک،یچادو کایالکساندراس، جس ک،یچادو کایسرگر، جس زابتیژو، ال نگیکنگ، لوم

سپتامبر  20 ،یجووان ید مونیکوندو و س یتاپاس ک ،یاسوارامورت یموتوسام نگ،یآکاش کومار س
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