
 ) دکتر مریم اسالمی (

 شود ینشان داده شده است که باعث التهاب در مغز م COVID-19"قاتل خاموش": 

 

 19-دیکه کوو یدر افراد یعصب یها یماریب یرا برا ندهیکشف خطر بالقوه آ نیا

 کرد. ییرا شناسا یدرمان احتمال کی نیداشته اند، اما همچن

همان پاسخ  COVID-19نشان داده است که  نزلندیانجام شده توسط دانشگاه کوئ قاتیتحق

 است. نسونیپارک یماریکند که ب یرا در مغز فعال م یالتهاب

 

داشته اند،  19-دیکه کوو یدر افراد یعصب یها یماریب یرا برا ندهیکشف خطر بالقوه آ نیا

 کرد. ییرا شناسا یدرمان احتمال کی نیاما همچن

 

توسط پروفسور ترنت وودراف و دکتر ادواردو آلبورنوز بالماسدا از دانشکده علوم  UQ میت

 یم یرهبر یمولکول یستیو علوم ز یمیشناسان دانشکده ش روسیو و UQ یپزشک ستیز

 شد.



 

که  «ایکروگلیم»مغز،  یمنیا یهارا بر سلول روسیو ریما تأث»وودراف گفت:  پروفسور

هستند،  مریو آلزا نسونیمانند پارک یمغز یهایماریب شرفتیدر پ ریدرگ یدیکل یهاسلول

 .میمطالعه کرد

 

، SARS-CoV-2ها را با رشد داد و سلول شگاهیرا در آزما یانسان یایکروگلیما م میت

 آلوده کرد. شود،یم COVID-19که باعث  یروسیو

 

را فعال  یریو همان مس شوندیم «یعصبان»طور مؤثر ها بهکه سلول میمتوجه شد ما

ها، فعال التهاب یعنی ها،یماریدر ب توانندیم مریو آلزا نسونیپارک یهانیکه پروتئ کنندیم

 «کنند.

 

"آتش" در  جادیباعث ا یالتهاب ریمس یگفت که راه انداز Albornoz Balmaceda دکتر

 کند. یبردن نورون ها را آغاز م نیاز ب داریشود که روند مزمن و پا یمغز م

 

ها سال یشما برا رایقاتل خاموش است، ز کی نیا»گفت:  Albornoz Balmaceda دکتر

 .دینیبینم یعالمت ظاهر چیه

 

داشته اند در برابر ابتال  COVID-19که  یاز افراد یدهد که چرا برخ حیاست توض ممکن

 هستند. رتریپذ بیآس نسونیپارک یماریمشابه ب یبه عالئم عصب

 

که  یاست و زمان یکاف ندیفرآ نیشروع ا یبرا روسیو کیاسپا نیپروتئ افتندیدر محققان

 شد. دیوجود داشت تشد نسونیدر مغز مرتبط با پارک ییهانیپروتئ

 

باشد، ابتال  نسونیاز قبل مستعد ابتال به پارک یاگر فرد نیبنابرا»وودراف گفت:  پروفسور

 در مغز باشد.« آتش»آن  یرو شتریسوخت ب ختنیمانند ر تواندیم 19-دیبه کوو



 

که با التهابات مرتبط  ییزوال عقل ها ریو سا مریامر در مورد استعداد ابتال به آلزا نیهم

 کند. یصدق م زیهستند ن

 

 کرد. دایپ زیدرمان بالقوه را ن کیمطالعه  نیاما ا

 

کردند که در حال حاضر در  زیرا تجو UQمهارکننده  یاز داروها یگروه محققان

 هستند. نسونیپارک مارانیبا ب ینیبال یهاشیآزما

 

فعال شده  یالتهاب ریمس تیکه با موفق میافتیما در»گفت:  Albornoz Balmaceda دکتر

 کند. یرا مسدود کرده و اساساً آتش را خاموش م COVID-19توسط 

 

از  ایکروگلیم یهاو سلول 19-دیآلوده به کوو یهادارو باعث کاهش التهاب در موش نیا

را  ندهیدر آ یعصب بیاز تخر یریجلوگ یممکن برا یدرمان کردیرو کیانسان شد که 

 .کندیم شنهادیپ

 

و زوال عقل  19-دیکوو یماریب رینحوه تأث نیکه شباهت ب یوودراف گفت: در حال پروفسور

از قبل وجود داشته  یدرمان احتمال کیاست که  یمعن نیبر مغز نگران کننده است، اما به ا

 است.

 

درمان  یبرا دیجد کردیرو کیبه طور بالقوه  نیاست، اما ا ازیمورد ن شتریب قاتیتحق

 مدت داشته باشد. یطوالن یسالمت یامدهایپ تواندیصورت م نیا ریاست که در غ یروسیو

 

 33شد و  یواترسون رهبر لیدان اریو دانش زیاورت الیتوسط دکتر آلبرتو آمار قیتحق نیا

 شرکت داشتند. یالملل نیو ب UQمشترک در سراسر  سندهینو



 خالصه

 

SARS-CoV-2  باعث فعال شدن التهابNLRP3 نیپروتئ قیاز طر یانسان یایکروگلیدر م 

 شود. یم کیاسپا

 نیاست، با ا یتنفس یماریب کیدر درجه اول  (COVID-19) 2019 روسیکروناو یماریب

 تواندیم SARS-CoV-2که عفونت  دهدیها نشان ماز گزارش یاندهیحال، تعداد فزا

 جادیرا ا یاحتمال نسونیپارک یماریکننده ب عیاز جمله موارد تسر د،یشد یتظاهرات عصب

 کند.

 یعصب بیتخر یمحرک اصل کی الیکروگلیم NLRP3 یالتهاب یسازکه فعال ییآنجا از

 NLRP3 یالتهاب یسازفعال تواندیم SARS-CoV-2 ایکه آ میکرد یبررس نجایاست، در ا

 .ریخ ایکند  جیرا ترو الیکروگلیم

 نیوتانسیکننده آنژ لیتبد میکه آنز ختهیترار یموش ها SARS-CoV-2استفاده از عفونت  با

کنند، ما  یم انیب COVID-19 ینیبال شیمدل پ کیرا به عنوان  (hACE2) 2 یانسان

 یالتهاب یدگرگون میو تنظ الیکروگلیم یرا در مغز همراه با فعال ساز روسیحضور و

NLRP3 آلوده ریغ یبا موش ها سهیدر مقا 

 میکرد ییشناسا ،یانسان تیمشتق از مونوس ایکروگلیاز م یدر مرحله بعد، با استفاده از مدل

 یانسان یایکروگلیبه م یروسیو ریتکث ابیدر غ توانندیم SARS-CoV-2 یهازولهیکه ا

 متصل شده و وارد آن شوند.

ً یمستق ایکروگلیو م روسیفعل و انفعال و نیا در  یشد، حت یالتهاب دیباعث فعال شدن شد ما

خالص  کیاسپا نیکوپروتئیکه گل میما نشان داد ،یکی. از نظر مکانگرید هیاول گنالیس ابیغ

SARS-CoV-2  التهابNLRP3 با  هیاول یاهایکروگلیرا در مLPSوابسته به  ی، به روش

ACE2 کندیفعال م. 

 NF-kB یدهگنالیس قیاز طر ایکروگلیالتهاب را در م تواندیم نیهمچن کیاسپا نیپروتئ

را فراهم کند.  نینوکلئیس-α ای نیسیجری، نATP قیاز طر یسازآغاز کند و امکان فعال

 نیبا واسطه پروتئ الیکروگلیالتهاب م یسازو فعال SARS-CoV-2ذکر است،  انیشا

و به طور  افتی شیافزا یتوجهبه طور قابل نینوکلئیس-α یهالیبریدر حضور ف کیاسپا

 رفت. نیاز ب NLRP3کامل با مهار 



 

تحت درمان  SARS-CoV-2آلوده به  hACE2 یهاکه موش میدهینشان م ت،ینها در

 باعث یتوجه، به طور قابلNLRP3 MCC950مهارکننده  یپس از عفونت با دارو یخوراک

-SARSآلوده به  یهابا موش سهیبقا در مقا شیو افزا الیکروگلیالتهاب م یسازکاهش فعال

CoV-2 اند.درمان نشده شده 

 SARS-CoV-2توسط  الیکروگلیم یذات یمنیا یسازفعال یاحتمال سمیاز مکان جینتا نیا

مشابه  یعالئم عصب جادیدر برابر ا یریپذبیآس شیافزا تواندیکه م کند،یم یبانیپشت

مداخله را  یبالقوه برا یراه درمان کیو  19-دیدر افراد مبتال به کوو نسونیپارک یماریب

 دهد. حیتوض
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