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در  افتهیرشد  یعصب یسلول های نیگزیجا موفقیت در درمان با

  نسونیشده توسط پارک بیتخر یسلول هابه جای  شگاهیآزما

 

درمان  کیمنتشر شد،  The Observerتوسط  کشنبهیکه روز  یبر اساس گزارش

و به  کندیرشد م شگاهیرا در آزما یادیبن یهاکه سلول نسونیپارک یماریب یبرا دیجد

 ،شودیم یماریب نیتوسط ا شدهبیتخر یهاسلول نیگزیجا شود،یم لیتبد یعصب یهاسلول

 آغاز خواهد کرد. ندهیماه آ چنددر  مارانیرا با ب هاشیآزما نیاول

 

 است. یماریاز گسترش عالئم مخرب ب یریدرمان جلوگ نیا هدف

 گفت:  The Observerپروفسور راجر بارکر به 

به  هاشیآزما نیا جینتا میدواریاما ام م،یمرحله برس نیاست تا به ا دهیطول کش یادیزمان ز»

بافت را به عنوان درمان  وندیپ میممکن است بتوان نده،یباشد که در چند سال آ یمعن نیا

 دوارکنندهیام کردیرو کیقطعا  نی. اجی. دانشگاه کمبرمیارائه ده نسونیاستاندارد پارک

 «ت.اس

 

متحده از  االتینفر در ا ونیلیم کیشود که حداقل  یزده م نیتخم نسون،یپارک ادیبن طبق

 برند. ینفر در سراسر جهان رنج م ونیلیشش م با  یو تقر نسونیپارک یماریب

 

رسانند  یرا به مغز م نیکه دوپام یعصب یدهد که سلول ها یرخ م یزمان یماریب نیا

 کنند. یشروع به مردن م

 

را  یکه حرکت و هماهنگ بردیاز مغز م یرا به بخش ییهاگنالیس نیکه دوپام ییآنجا از

 نسونیپارک یماریب یاصل یمنجر به عالئم حرکت نیکاهش سطح دوپام کند،یکنترل م

 :شودیم



 .ها اندام ی(، و سفتینزیکی)براد یعموم یاستراحت، کند در حالت  لرزش 

 

 یاز دست رفته سلول ها یاز عملکردها یبرخ نیگزیجا L-dopa یدر حال حاضر، دارو

 یشود، اما در طول سال ها اثر آن کاهش م یدرمان استفاده م کیشده و به عنوان  نیدوپام

 بوده اند. دیجد یبه دنبال درمان ها یمدت طوالن ی. محققان براابدی

 

در  ینیدوپام یسلول ها ینیگزیجا یسقط شده برا یها نیبافت جنبود که از  نیا دهیا کی

 . سالم استفاده شود یحال مرگ با نسخه ها

منابع  افتنی نیامر مخالفت کردند و همچن نیبا ا یمذهب لیاز افراد به دال یاریحال، بس نیبا ا

 درمان ها دشوار بود. یبرا یکاف

 زند. یمسائل را دور م نیتوسعه داده اند که ا یا یج فناوریدر کمبر مشیبارکر و ت 

 

 یادیبن یسلول ها لیتبد

از آنها  یتخصص یبا عملکردها یهاکه تمام سلول کنندیاستفاده م یادیبن یهااز سلول آنها

 نیدوپام یهارشد کرده و به سلول یشگاهیآزما یهادر کشت توانندیو م شوندیم دیتول

 شوند. لیتبد

 

 به آبزرور گفت: بارکر

 نیدر مغز کارساز خواهد بود و ا نیدوپام یکه قرار دادن سلول ها میدان یما اکنون م» 

 میتوانیما م رایوجود ندارد ز یبافت کاف نیدر مورد تام یمشکل گریخطر است. د یروش ب

 .میبساز شگاهیدر آزما یادیها را در تعداد زسلول نیا

 

ساخته شده از سلول  - نیدوپام یسلول ها رایکامال مقرون به صرفه است ز زیآن ن نهیهز

 شده اند. لیمحصول استاندارد تبد کیبه  - یادیبن یها

 



به  یادیبن یهاسلول وندیاز پ میتوانیکه م میهست یابدان معناست که ما اکنون در نقطه نیا

تا  کشدیسال طول م نیاگرچه چند م،یاستفاده کن ینسونیپارک مارانیب یعنوان درمان برا

 یاستاندارد برا یهااز آنها به عنوان درمان توانیو م کنندیکار م وندهایپ نیکه ا میبدان

 .استفاده کرد. بارکر نسونیپارک یماریب

 

 .ابدیادامه  ندهیآغاز شود و در سال آ ندهیقرار است در چند ماه آ شاتیآزما

 بارکر گفت:  

آنها  رایدر سوئد انجام خواهد شد ز وندهایهستند و آماده ورود هستند. پ زریسلول ها در فر»

 یریگیپ شتریب یهاشیدر طول سال با آزما نیکار را دارند. ا نیانجام ا یابزار الزم برا

 «.دخواهد ش

 

و  جینتا لیو تحل هیها حداقل دو سال طول بکشد تا به همراه تجز ییرود کارآزما یم انتظار

ترس تواند در حدود پنج سال در دس یم ییشود. درمان نها لیتکم یهر گونه عوارض جانب

 باشد.

 

 گفت:  بارکر

خواهد  کبارهیدرمان  کی نیدرمان خواهند برد. ا نیسود را از ا نیشتریتر بجوان مارانیب»

نخواهند شد، در  جادیا دیکنیم جادیمزمن ا یکه با داروها یکه عوارض یبود، به طور

نخواهد  ازیمغز است، اغلب مورد ن یعمق کیکه شامل تحر یاشرفتهیپ یهاکه درمان یحال

 «بود.
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