ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮر و اﮐﺴﯿﮋن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﻧﻮر و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ »آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ« ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ دارد را در ﻣﻐﺰ ﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﻣﯿﺪ آن ﻣﯽرود اﯾﻦ روش ﺑﺘﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤﺎران آﻟﺰاﯾﻤﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻮر و
اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻮشﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺰرﯾﻖ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﻣﻐﺰ ﻣﻮشﻫﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ روش را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای
اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روش ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

»ﯾﻮﮐﯿﮑﻮ ﻫﻮری« از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﮐﯿﻮ و از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد«.
در اﯾﻦ روش ،ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋنرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دﭼﺎر ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ آن ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ در ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﮐﺴﯿﮋن و ﺳﭙﺲ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ،ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺑﺪون ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽاﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در آﯾﻨﺪه
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور را ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ آن
را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ دارد و آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روی ﻣﻐﺰ
اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
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