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آگاهی به ارتباط بین بیماری آلزایمر و دیابت نوع ٢
مینا حاجی زاده
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
) این مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمسال دوم  95-96ارائه گردید (

چکیده
مقدمه :بررسی ارتباط و تشابهات بیماری دیابت و آلزایمر از جمله پژوهش هایی است که اکثر محققان در گرایش های مختلف علوم
زیستی و پزشکی در مورد آن به تحقیق و آزمایش پرداخته اند .طبق آمار منتشرشده توسط سازمان بهداشت جهانی،دیابت ششمین و
آلزایمر هفتمین علت مرگ و میر جهانی است و این مطلب ما را بر آن میدارد که در این زمینه به تحقیق و پژوهش بیشتری بپردازیم.
از جمله ارتباط بین این دو بیماری می توان به آمیلوئیدبتا ،تنش اکسیداتیو ،پروتیئن تائو ،گیرنده های انسولین ،ترکیبات گلیگوزیله
نهایی اشاره کرد که شناخت هرچه بیشتر مسیر آن ها می تواند راهی برای کنترل بهتر این بیماری ها باشد.
روش ها :تکنیک های استفاده شده در این مطالعه شامل ایزوالکتریک فوکوسینگ(،)IEFفلورسانس،طیف سنجی جرمی
)، (Mass Spectrometryطیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته)،(NMRمیکروسکوپ نیروی اتمی)(AFMمی باشند.
بحث و نتیجه :طبق تح قیقات صورت گرفته تایید شده است که افزایش مقدار قند خون در افراد دیابتی و حتی افراد غیر دیابتی باعث
بیماری های زوال عقلی مانند آلزایمر می شود.مغز جزو ارگان هایی از بدن است که با افزایش گلوکز خون دچار زیان می شود با توجه به
اینکه تا کنون درمانی قطعی برای بیم اری آلزایمر گزارش نشده است می توان با کنترل قند خون توسط تکنیک هایی که باعث تشخیص
زود هنگام می شوند آن را پیشگیری و کنترل کرد همچنین می توان مسیر ارتباطی این دو بیماری را با کاهش رادیکال های آزادی که در
نتیجه آن ها مسیر تنش اکسیداتیو فعال می شود و جلوگیری از تشکیل پالک های آمیلوئیدی مختل کرد و حتی به درمان بیماری امید
داشت.
استنتاج :در حال حاضر برای تشخیص بهتر ارتباط دیابت و آلزایمر و همچنین گام به گام پیش رفتن در مسیر ارتباط آن ها علم
بیوفیزیک و ابزارهای بیوفیزیکی می تواند کمک های شایانی داشته باشند.
کلید واژه :دیابت،آلزایمر،آمیلوئید بتا،تنش اکسیداتیو،گیرنده انسولین،تشکیل فیبریل،ترکیبات گلیکوزیله نهایی
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