موضوع العدد

العالج باخلاليا اجلذعية في مواجهة االلزهامير
نتائج واعدة في املستقبل
()Neurotransmitters؛ من خالل إرتفاع «اجللوتامات» ()Glutamate
وإنخفاض «األسيتيل كولني» ( )Acetylcholineالذي يؤدي بدوره إلى
فقدان الذاكرة والكأبة.
أما أحد اسبابه الرئسية فتعود إلى خطأ في هيكلية بعض البروتينات
مثل «البتا -اميلويد ( )Beta-amyloidو «تو» (.)Tau
أوال ً :اإلفراط في إنتاج البتا-اميلويد املكونة من  ٤٠أو  ٤٢حمض أميني
( )amino acidيؤدي الي جتمعهم في مكا ٍن واحد لذلك ميكن عالج
األلزهامير من خالل منع تكاثر أو جتمع «البتا-اميلويد» .كما أكدت
الدراسات على وجود صلة بني إنخفاض معدل «األسيتيل كولني»
ماريا فرنسيس
واإلفراط في جتمع «البتا -اميلويد».
مساعدة باحث
ثانيا ً :خطأ في هيكلية ال «تو» الناجت عن خلل في أنابيب احملاور الدماغية
بيروت
في
االميركية
اجلامعة
 axonal tubular systemيؤدي إلى ضعف إدراكي عند املريض.

إستيل فلفلي
مساعدة باحث
اجلامعة االميركية في بيروت

العالج باخلاليا اجلذعية

عبدو جرجس
رئيس جمعية الصحة اللبنانية
مرض األلزهامير هو مرض تنكسي خبيث عصبي تتدهور حالة املصاب
به تدريجيا ً مع الوقت .إن هذا املرض هو األكثر شيوعا ً ضمن ما يسمى
بفقدان الذاكرة أو «الدمنشيا» ( ،)Dementiaإضاف ًة إلى عوارض أخرى
تظهر في مراحله املتقدمة مثل :اإلرتباك ،اإلضطراب ،اإلرهاق الشديد،
الهلوسة ،التردد ،صعوبة التمييز واخلمول العاطفي...
ميكن تشخيصه من خالل إختبار سلوكي ،معرفي أو فحص بدني
للمريض أو من خالل تقنيات ألتصوير الطبي ،علما ً أن األلزهامير يتطلب
عل األقل  ٨سنوات إلظهار كل عوارضه للتمكن من تشخيصه بدقة.
األلزهامير نوعان :النوع األول هو الذي يظهر لدى األشخاص مادون 65
عاما ً ويسمى باأللزهامير املبكر العائلي .أما النوع الثاني ،واألكثر إنتشارا ً،
يصيب األشخاص ما فوق  65عاما ً وهو يسمى باأللزهامير املتأخر.
أحد أسباب األلزهامير غير الرئيسية هو فقدان التشابك العصبي في
مختلف مناطق الدماغ مايؤدي إلى تغير في معدل الناقالت العصبية
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ولكن عالج هذا املرض بشكلٍ كامل ال يقتصر فقط على «البتا-
اميلويد و«تو» .لذلك من الضروري إيجاد طرق مختلفة مثل إستبدال
اخلاليا املتضررة بخاليا جذعية ( )Stem cellsجديدة.
ورغم أن العالج باخلاليا اجلذعية لم يبدأ على اإلنسان ،اقيمت جتارب
عديدة على احليوان ،وخصوصا على الفئران واجلرذان ،للتحقق من تأثير
العالج .ولكن وجود اختالفات جينية بني القوارض و البشر أدى إلى التركيز
على خاليا اإلنسان اجلذعية وخصوصا ً العصبية منها؛ فهذه األخيرة
لها القدرة على اإلنتشار والتحوّل إلى أنواع مختلفة من اخلاليا ملعاجلة
كل املناطق املصابة باملرض ،وذلك من خالل فرزها ملادة «النوروترفني»
( )Neurotrophinالتي حتافظ على قوة وعدد نقاط التشابك العصبي
التي بدورها مسؤولة عن ليونة التشابك وصيانة الذاكرة.
كما ميكن إستعمال أنواع أخرى من اخلاليا اجلذعية من مصادر مختلفة
عند اإلنسان.
إضاف ًة إلى العالج الذي يرتكز على إستعمال اخلاليا اجلذعية ،ميكن مثالً
إستعمال «األلوبرجنانولن» ( )Allopregnanoloneو«الفلوكسيتني»
( )Fluoxetineلعالجٍ يدوم لوقتٍ أطول حسبما يرى الطبيب املعالج
مناسبا ً.
ولكن النستطيع أن ننكر أن من سلبيات هذا العالج الرفض املناعي للقاح
اخلاليا اجلذعية ،باإلضافة إلى تقلّب اآلثار املرضية وفعالية متايز اخلاليا.
مع إستمرار حتسن سالمة العالج باخلاليا اجلذعية وإنشاء أفضل منوذج
من القوارض لإلختبار ،فمن املمكن جتربة هذا العالج على البشر في
السنوات املقبلة.
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