
 

 ) دکتر مریم اسالمی ( 

 را به صدا درآورد ینورون حرکت یماریب یبرا هیروده ممکن است زنگ هشدار اول
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 نیا»که او معتقد است  دیگویکرد، م یمطالعه را رهبر نیکه ا نیاز دانشگاه آبرد یدکتر جنا گرگور

گام  کیتواند  یم یماریزودهنگام ب صیاست. تشخ یماریب نیتر ما از ادرک گسترده یمهم برا افتهی کی

در خارج از مغز وجود  یماریب یاگر نشانگرها –باشد  یماریب نیدرمان ا یمهم گمشده در تالش ما برا

 هموار کند. یرتهاجمیزودهنگام غ صیتشخ یاه را براتواند ر یداشته باشد، م

 

داد و با گرفتن  صیرا تشخ ( (MND   ینورون حرکت یماریب توانیکه م کنندیم شنهادیمحققان پ

 قرار گرفتن مغز، اقدام کرد. ریها قبل از تحت تأثنمونه مدفوع، مدت ایاز روده کوچک  یبردارنمونه

 

که تصور  ییهانیکه همان پروتئ دهدینشان م نیتوسط دانشگاه آبرد دیمطالعه جد کی

در روده  یها قبل از بروز عالئم مغزسال کنند،یکمک م ینورون حرکت یماریبه ب شودیم

 .شوندیم افتی
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 :یو منتشر شده در مجله پاتولوژ نبورگیدانشگاه اد یمطالعه با همکار نیا

 نیسال قبل از ابتال به ا 14 ماریب کیرا در  یماریب نیاز ا یشواهد ،ینیبال قاتیتحق 

 کرد. دایپ یماریب

 

  ینورون حرکت یماریب توانیکه م کنندیم شنهادیپ محققان

 MND) ) نمونه مدفوع،  ایاز روده کوچک  یبردارداد و با گرفتن نمونه صیرا تشخ

 قرار گرفتن مغز، اقدام کرد. ریها قبل از تحت تأثمدت

 

 یدهد تصور م یقرار م ریکه فقط مغز را تحت تاث یماریب کیاغلب به عنوان  اگرچه

روده را  ژهیبدن، به و یقسمت ها ریدارند که سا یاغلب عالئم MNDشود، افراد مبتال به 

 عادات روده و کاهش وزن باشد. رییتواند شامل تغ یعالئم م نیدهند. ا یقرار م ریتحت تاث

 

طور در مغز مرتبط است که به یخاص یهانیبا تجمع پروتئ MNDکه  شودیم تصور

 یمشکالت جادیو باعث ا کنندیم ماریمغز را ب یهاو سلول شوندیهم جمع م یرو ینامناسب

 .شوندیتفکر م یدر حرکت، تنفس و حت

 

دار بانک یبافت یهایوپسی، محققان بMNDتر درک تظاهرات گسترده یبرا یتالش در

 مورد مطالعه قرار دادند. یماریب یهانشانه یجستجو یرا برا یخیتار

 

و  یدر روده، پوست، غدد لنفاو یماریمرتبط با ب یها نیمطالعه نشان داد که پروتئ نیا

 با عالئم ظاهر شوند، وجود دارد. مارانیب نیا نکهیبافت ها اغلب سال ها قبل از ا ریسا

 

مجاز وجود دارد که  یدارو کیگسترده، در حال حاضر تنها  ینیبال یهاشیبا وجود آزما

 حیتوض کی. دهدیم شیرا تنها چند ماه افزا MNDنشان داده است طول عمر افراد مبتال به 

را داشته  یماریعالئم ب یفرد یاست که وقت نیناموفق ا ییدارو یهاشیآزما یبرا یاحتمال

 شده باشد. رید یلیمداخله موفق خ یراباشد، ممکن است ب



 

 : دیگویم نیمطالعه از دانشگاه آبرد نیا سندگانیاز نو یکیفرگال والدرون،  دکتر

 نیاند، با اشده ییشناسا یاز مطالعات تجرب یاگسترده فیبالقوه مؤثر از ط یهادرمان»

 یماریکه قبل از شروع ب یمؤثرتر بودند. هنگام ایمطالعات اغلب فقط مؤثر  نیحال، در ا

درمان  یما برا یدر جستجو یروش گام بزرگ نیبه ا زودهنگام صیتشخ -اعمال شود 

 است.

 

وجود دارد و در  یدرمان بهتر تیباشد که شانس موفق یبدان معن نیکه ا میدواریام ما

 یریاز آن جلوگ یحت ایافتاده  ریبه تأخ یماریو درمان به موقع، شروع ب صیصورت تشخ

 «شود. یم

 

 رانگریو یماریب کی MNDاضافه کرد که " نبورگیهوراکس از دانشگاه اد ویمت دکتر

 یسال زنده م 5-3شوند به طور متوسط  یداده م صیکه تشخ یکه کسان یاست، به طور

 یماریعالئم ب توانیعالئم، م نیدهه قبل از اول کیاز  شیکه ب دهدیکار نشان م نیمانند. ا

 یتواند راه را برا یم نیدر دسترس هستند مشاهده کرد. ا یاحتکه به ر ییهارا در بافت

شود، هموار  MND ییکه منجر به درمان نها ،یزودهنگام، گسترش پنجره درمان صیتشخ

 کند.

 

و قدرت  کندیالعاده موجود در اسکاتلند را برجسته ممنابع بافت خارق نیکار همچن نیا

 .دهدینشان م نیو آبرد نبورگیر ادد یپزشک-یمیرا در رابط ش یارشته نیب قاتیتحق

 

 MNDو  ALS یقاتیاخبار تحق نیا درباره

 یهادر بافت کیوتروفیآم یقبل از شروع عالئم در اسکلروز جانب pTDP 43 یهاتوده

 یویآرش یجراح یهایوپسیمورد که ب یسر کی: ابندییتجمع م یمرکز ریغ یعصب ستمیس

 .کندیمرتبط م ینیبال یپیفنوت یهارا با داده



و  ((AD مریآلزا یماری، ب( (PD نسونیپارک یماریمانند ب یکننده عصب بیتخر یها یماریب

کامالً در  یبه عنوان اختالالت عصب یبه طور سنت ( (ALS کیوتروفیآم یاسکلروز جانب

 شوند. ینظر گرفته م

 

 ستمیشود و تظاهرات س یمحدود نم یعصب یها ستمیبه س ینیحال، تظاهرات بال نیا با

 هستند. عیشا ( (GI یعالئم گوارش ژهی، به و( (CNS یمرکز ریغ یعصب

 

بود که  CNS ریشده غ یگانیبا یدر بافت ها یشناس بیآس کیستمیس عیما درک توز هدف

گرفته شده  ALSاز افراد مبتال به  یمعمول در طول زندگ ینیبال نیاز تمر یبه عنوان بخش

 nپراکنده ) ALS. از جمله میکرد یمبتال شدند، بررس ALSنفر را که به  13است. ما بافت 

 .C9orf72 (n = 1) یدیو گسترش تکرار هگزانوکلئوت (12 =

 

از  ی)برخ یمورد جراح 21از  نیشده با فرمال تیتثب نینمونه پاراف 68شامل  یبافت گروه

 یاندام، که ما برا ستمیس 8مر خود داشتند(، از مورد در طول ع کیاز  شیب مارانیب

 . .میکرد یبررس ((pTDP-43شده  لهیفسفر TDP-43 یاز پاتولوژ یشواهد

 

متعدد دستگاه گوارش، از جمله ماکروفاژها و  یهارا در انواع سلول pTDP-43 یهادانه ما

 یسلول ها نی. و همچنمیکرد ییشناسا ایپروپر نایدر الم کیتیدندر یهاسلول

 یهاسلول ،یغدد لنفاو میدر پارانش زیها ن. دانهکیانتریشبکه م الیو گل یعصب/یونیگانگل

 مشاهده شدند. یغضروف یهاسلولو  یعروق خون الیاندوتل

 

، تجمعات قبل از CNS pTDP-43 ریغ یشناس بیکه در همه موارد با آس میدار توجه

 یسال قبل از شروع عالئم عصب 10از  شیموارد ب یوجود داشتند و در برخ ALS صیتشخ

 بودند.

 



 یکروسکوپیم حیقابل توض ریغ CNS ریبا عالئم غ مارانیاز آن است که ب یها حاکداده نیا

 یریها قبل از درگآن را سال توانیداشته باشند که م یمخف نیممکن است تجمع پروتئ

 داد. صیتشخ یعصب
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