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 یک خبر خوش

 شد امتحان با موفقیت ندین آلزایمر در سویواکس

 
 

 ایمر را با موفقیت آزمایش کردند.ابتال به بیماری آلز ضدن یواکس ندیدانشمندان در سو

 اند. نام گذاری کرده CAD106ن آلزایمر را یی واکسندیمحققان سو

ایجاد کند. بر  تواند مشکالت بسیاری را برای بیماران های زوال عقل است که می بیماری آلزایمر یکی از انواع بیماری

 ترین روند گسترش را در عصر ما دارد. ، زوال عقل بیماری است که سریعصحت اساس اعالم سازمان جهانی

 

( یعنی پروتئینی که در غشای  APPفرضیه اصلی در مورد علت بروز آلزایمر این است که پروتئین پیش ساز آمیلوئید )

کند که  تجزیه شدن، یک ماده مضر به نام' بتا آمیلوئید 'را تولید می های عصبی ساکن است، به جای شکسته و خارجی سلول

 کشد. های مغز را می کند و سپس سلول این ماده به شکل پالکت تجمع می

 

توانند در کاهش عالیم این بیماری  اهای مورد استفاده فقط میودر حال حاضر هیچ درمانی برای آلزایمر وجود ندارد و د

 موثر باشند.

 اند. نی را برای پیشگیری از بروز این بیماری ساختهیدر تالش برای یافتن درمانی برای بیماری آلزایمر، واکس محققان

 

ن ین انسانی برای این بیماری تقریبا از یک دهه پیش آغاز شد ولی ساخت این واکسینخستین مطالعه برای ساخت واکس

 شد.های جانبی بسیار زیادی داشت، از این رو متوقف  واکنش

 

کرد که به  را فعال می Tهای  سلول بنام های سفید خونی خاصی  گلبول هجوم روی آن تحقیق صورت گرفتنی که یواکس

 .شد میور بافت مغزی فرد حمله 

 

ن طراحی شده تا سیستم دفاعی بدن، بتا یسازی فعال استفاده شده است. یعنی نوعی واکس مصئونجدید ، از  سیوۀ عالجیدر 

 مورد هدف قراردهد. آمیلوئید را

 

ن فقط برای تحت تاثیر قرار دادن بتا ین آلزایمر بر روی انسان است، واکسیدر این پروژه که دومین آزمایش بالینی واکس

 آمیلوئیدهای مضر اصالح شده است.

 

ئیدها بدون بروز های محافظتی در برابر بتا آمیلو درصد بیماران حاضر در این آزمایش، آنتی بادی 01محققان دریافتند در 

 هیچ گونه عوارض جانبی در مدت سه سال ایجاد شده است.

 

آلزایمر  درمان قابل تحملی برای بیماران مبتال به سطح خفیف تا متوسط  CAD106ن یدانشمندان براین باورند که واکس

 است.

 

 هستند. CAD106ن یستری برای تایید کارایی و اثربخشی واک  های گسترده زمایشآدانشمندان خواهان انجام 

 انجام شده است. ندیآلزایمر موسسه کارولینسکا در سو این مطالعه توسط محققان مرکز تحقیقات بیماری


