ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری »ام اس« را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی ،ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری »ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ« ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری »ام اس« ) (MSرا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اماس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از دادهﻫﺎی
اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام اس و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از آﺛﺎر ﺑﯿﻤﺎری در
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ ،ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اماس را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اماس دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ،
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻋﺼﺎب ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اماس از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،اﺳﭙﺎﺳﻢ ،ﺑﯽﺣﺴﯽ و ﻣﺸﮑﻞ در

ﺗﻌﺎدل ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اماس ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری در ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﯿﻤﺎری ام اس دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از اﺑﺰار ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «SuStaInو اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی  MRI 6322ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻪ
زﯾﺮﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه را »ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﺸﺮ«» ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ« و در ﻧﻬﺎﯾﺖ »ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺳﮑﻦ اﺷﺎره دارد.
اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرود ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای درﻣﺎن  MSدﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

