دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﮑﻮس
ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭘﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن و ذﻫﻦ ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﻮد،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﺟﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﭘﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ ﻣﻮش دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ روی ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ
ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ دﮐﺘﺮ »ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ آﻧﺪرﯾﺎﺳﻮن« رﻫﺒﺮی ﺷﺪه و در ژورﻧﺎل » «Natureﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰی را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺴﺌﻮل روﻧﺪ ﭘﯿﺮی اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آن
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ از دﺳﺖ دادن ﻗﺪرت ذﻫﻨﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮی آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

ﺣﺎﻻ ﺗﯿﻢ آﻧﺪرﯾﺎﺳﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در روﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺪن
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی
»ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ« ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﻨﺎری آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺴﺪودﺳﺎزی ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﺎص «PGE2» ،و ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ
ﻧﺎم » «EP2ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺟﻮاﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﻮش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داروﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در
ﻣﻮشﻫﺎ را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎوﺑﺮی آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮشﻫﺎی ﺟﻮان
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺪرﯾﺎﺳﻮن ﮔﻔﺘﻪ:

»اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«.
ﭘﯿﻮﻧﺪ  PGE2-EP2ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ« در

دوران ﭘﯿﺮی  PGE2ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دارای ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی  EP2ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺳﻄﺢ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 EP2در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  PGE2ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﻟﺘﻬﺎب را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ آﻧﺪرﯾﺎﺳﻮن ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از دو داروی آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ داروﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ PGE2-
 EP2را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﻮان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﻣﻮشﻫﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ داروﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮشﻫﺎی ﺟﻮان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ،ﻫﻨﻮز راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن روﻧﺪ آن دارﯾﻢ .ﻫﯿﭻﮐﺪام از داروﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﻐﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

