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چکیده
بیماري آلزایمر یک اختالل پیشرونده ى نرودژنراتیو کند است و مهم ترین علت شایع دمانس در 
سالمندان به شمار مى آید. به گفته برخى محققان کاهش جریان خون به مغز ممکن است مکانیسم 
عمل کننده در ایتولوژي آلزایمر باشد. از طرفی دیده شده تاالسمی با هماتوکریت و تجمع اریتروسیتی 
می تواند خطر فشارخون شریانی را کاهش دهد. بنابراین ممکن است بتوان گفت تاالسمی، اثرات 

محافظتی علیه آلزایمر دارد.
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مقدمه 
کند  نرودژنراتیو  ى  پیشرونده  اختالل  نوعى  آلزایمر  بیماري 
شمار  به  سالمندان  در  دمانس  شایع  علت  ترین  مهم  و  است 
نیز  و  عروقی  قلبی  هاى  بیماري  دیگر  سوي  از  آید.  مى 
cognition) اختالل ادراك افزایش میزان کلسترول با خطر 
impairment) و (Dementia) و دمانس مرتبط هستند. به 
نظر می رسد هر دو گروه دمانس کامًال از یکدیگر مجزا نیستند 
و دخالت کلسترول در پاتوژنز هر دو نوع دمانس نشان داده 
شده است (1). با توجه به بعضی مطالعات طولی انجام شده، 
چندین احتمال خطر فاکتور هاى عروقی از جمله فشار خون، 
ارتباط قابل توجهی با دمانس منشاء عروقی و همچنین آلزایمر 
دارند. عالوه بر آن بعضی مطالعات مشخص کرده است درمان 
ضد فشار خون بر ادراك (cognition) اثر حفاظتی احتمالی 

دارد(2).
بعضی محققان نشان داده اند که کاهش جریان خون و انتقال 
اکسیژن به مغز ممکن است مکانیسم عمل کننده در اتیولوژي 
mcvپیچده ى بیماري آلزایمر باشد.در این بررسى ها، mcv و تجمع 
اریتروسیتی در بیماران آلزایمر به طور قابل مالحظه اي نسبت 
به گروه کنترل بیشتر بود (3) . در این باره مولف قصد دارد 
نشان دهد چرا تاالسمی مینور می تواند فاکتور محافظتی علیه 

آلزایمر باشد.
در افرادي که از دیگر جنبه ها سالمت هستند و تالسمی دارند، 
میزان متوسط هموگلوبین 75 % کمتر از افراد نرمال همان جنس 
و سن است. میزان کلسترول و LDL به طور چشمگیري در 
ناقلین (Trait) تالسمی کمتر است. و در مقایسه با گروه کنترل، 
به طور عددي در ناقلین تاالسمی  اندکس تجمع اریتروسیتی 
مینور کمتر بوده و تاالسمی مینور با ویسیکوزیتی  کمتر خون 
و شیوع کمتر فشارخون شریانی و انفارکتوس میوکارد مرتبط 
بوده است (اثر اخیر فقط در مردها دیده شد)(4). توصیه شده 
است که تولید اریتروسیت (اریترولوپز) تسریع شده و افزایش 
بار جذب LDL توسط ماکروفاژها و هیسیتوسیتهاي سیستم 
رتیکولواندوتلیال، عامل اصلی میزان کم کلسترول پالسما در 
این افراد دانسته شود(5). بر این اساس، با در نظر داشتن این 
مسئله که تالسمی مینور با هماتوکریت و تجمع اریتروسیتی و 
یسکوزیتی خون و میزان کلسترول کمتري مرتبط است و نیز 
این  می توان  فشار خون شریانی هم هست.  ى خطر  کاهنده 
اثراتی محافظتی  بسا تالسمى، داراى  گونه فرض کرد که چه 

علیه آلزایمر باشد. 
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