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دیگر ، با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم است که به تدریج حافظه و زوال عقلترین نوع شایع ،بیماري آلزایمر
مهمترین عالئم . یکی از دهدرا تحت تأثیر قرار می مبتال تفکر، استدالل و قضاوت فرد از جمله ،هاي ذهنیتوانایی

رتباط درنتیجه اکرده و ها را احاطه نورونتجمع یافته است که  یديئهاي آمیلورسوب پالك ،بیماري آلزایمر
سیستم عصبی مرکزي  .افتدگ سلولی اتفاق میمربه این ترتیب و کند را مختل میها سیناپسی بین نورون

-ها سلولتیآستروس .ه دارندعهد بر را هانورون از حمایت و محافظت است که  هاي گلیالسلول و هانورون شامل
 بوده و ياعصاب مرکز ستمیس يهانورون تیده برابر جمع بایها تقرآن یهستند که فراوان ياژهیو الیگل يها

 .است مریآلزا يماریب یاصل یژگیو کی هاسلولاین  یمنیا تیفعال

با توجه به اینکه فاکتورهاي خونی هم و هموگلوبین هر دو در بافت مغز فرد مبتال به آلزایمر افزایش یافته، در این 
در سلول هاي آستروسیت موشی  الیت التهابی ناشی از آمیلوئید بتاررسی نقش این فاکتورها بر فعبمطالعه، هدف 

و میکروسکوپ الکترونی  confocal imagingایج حاصل از وسترن بالت، فلوروسنت میکروسکوپی، است. نت
TEM نشان داد که هم و هموگلوبین از طریق کاهش بیان چندین سایتوکین پیش التهابی وscavenger 

receptor CD36 الیت ایمنی ها، باعث کاهش فعیتبتا توسط آستروس و به دنبال آن کاهش ورود آمیلوئید
هاي طیف سنجی فرابنفش مرئی و رنگ تابی دورانی، مشخص وند. همچنین با استفاده از روششها میآستروسیت

ها هستند و اتصال هم یا هموگلوبین به سازي آستروسیتومرهاي آمیلوئید بتا، مسئول فعالشد که محلول الیگ
 شود. الیگومرها میاین الیگومرها باعث از بین رفتن فعالیت التهابی این 

دهد که اختالل در تنظیم میزان هم و هموگلوبین در بافت هاي عصبی فرد مبتال به آلزایمر، این یافته ها نشان می
بتا و فاکتورهاي ارتباط مولکولی مهم بین آمیلوئید  ئید بتا شده و درواقع به عنوان یکموجب اختالل در حذف آمیلو
 پیري است. خطر ابتال به آلزایمر از جمله
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