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 ي نویسندگان دربارهه

 هیونیارونالد س

 :نامه یزندگ

 ،شرکت کردم رستانیکه در دب یکالس روانشناس ازمن به مغز زیاد  ي عالقه

در اثر  پدربزرگمکه متوجه شدم  ،را کشف کردم ام عالقه ی. وقتوجود آمد. به

به این باور  من تاباعث شد  زیانگ غم ي تجربه نیا .ه استگذشت در مریآلزا يماریب

 نکهیا با .ببرد درجان سالم به  يماریب اینکه از  نخواهم دیدرا  یکس گرید ،برسم

به هدف  دنیرس يمن برا تاباشد، باعث شد  یرواقعیغممکن است  باور نیا

 شناختن منظور به رستانیپس از دب ،مبارزه کنم »مریآلزا يماریجهان بدون ب«

 يداراکه  ، برکلیایفرنیدر دانشگاه کال کاتیستمیو س یکروسکوپیمغز در سطح م

. را ادامه دادم یلیتکم التیبود، تحص »یروانشناس«و » علوم اعصاب« ي دو رشته

کار  سیوید مریآلزا يها يماریب، مرکز ایفرنیدر دانشگاه کال زمان هم طور به

ما ارجاع  قاتیکه به درمانگاه تحق یمارانیب یروان -یعصب يها یابیارزو  کردم یم

 يماریبه من آموخت در درمان ب اتیتجرب نی. ادادم یمانجام  را شده بودند

دنبال کنم. را  یکرد تا شغل پزشک وادارمرا  ووجود دارد  يادیز شرفتیپ مریآلزا

در دانشگاه  (MSTP) 1یدانشکده پزشک یآموزش ي موضوع مرا به برنامه نیا

که در  باشمشانس  در آن خوش تارساند  2»ایروینپزشکی مدرسه «یا  ایفرنیکال

 يماریب ي ومغز هايتومور ،3از ضربه یناش يمغز يها بیآس مانندها  انواع پروژه

 .کنمدرك بهتر مغز مشارکت  هدف با مریآلزا

  
                                                           
1. Medical Scientist Training Program 
2  . Irvine School of Medicine 
3. Traumatic Brain Injuries (TBI) 
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 ؟چرا بیماري آلزایمر

نگاه م بزرگپدر انبودم به چشم اي ساله 8 بستانیدکودك  یوقت دیآ یم ادمی 

 آورم یم ادیرا به  يخرد، درك، تجربه و عشق است. روزسرشار از  فهمیدم ،کردم

دارم که آن نور درخشان را که در  ادیبه  ،داده شد صیاو تشخ مریآلزا يماریکه ب

که  دمی. دکردم یتماشا م ،شد یم منعکساز روح او  فسخ رقابلیغمطلق و  یکیتار

در  مسیرش گم کردنو  ییاو با کاهش مداوم در حافظه فضا ثبات باذهن 

خود را  يفکر يکنجکاو خواستم یم .شده استو سرگردان  ناامن ،آشنا يها مکان

 تیرا کشف کنم. در طول سفرم جمع مریآلزا يماریب يایدنبال کنم و دن

وم مفه ،تیرا مالقات کردم که واقعاً ماه يماریب مبتال بهاز افراد  یتوجه قابل

بسیار  افرادکه با  حالمخوشبسیار  نیکرد. همچن برایم مشخصرا  یآگاهادراك و 

 مالقات کردم. ،اند کرده مریآلزا يایخود را وقف دن یکه زندگ زهیپرانگو  خوب

 آرادهانا ورما

 نامه یزندگ

دپارتمان  تحت MTM1)( ام مترجمی پزشکی ارشد یمدرك کارشناس يدارا

از  یبخش عنوان به .است سکویسانفرانسیوسی و  یوسی برکلی مهندسی پزشکی

به ایجاد و گسترش گرفتم که وقت خود را  می، تصممارشد یپروژه کارشناس

 2(دمانس) زوال عقل به مبتال مارانیکمک به ب يبرا یدنیپوش یدستگاه

 ییها يبازو  یارتباط ي، ابزارهاکنترل ستمیس يدستگاه دارا نیا اختصاص دهم.

کمک  يبرادر آن زمان  این اختراع است. مارانیب مشارکتو  یمنیا يارتقا يبرا

 يماریزوال عقل و ب يبرا یکه درمان یمشکالت حافظه تا زمان مبتال به مارانیبه ب

                                                           
1. Masters in Translational Medicine 
2  . Dementia 
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 تیدرك واقع يبرادوره  نیدر ا .آمد یمبه نظر مناسب  باشد داشتهوجود  مریآلزا

 زده شگفتمرا  تیواقع نیا ارتباط برقرار کردم. مارانیزوال عقل با پزشکان و ب

و  امراض پیري نیمتخصصان مغز و اعصاب، متخصص دیرس یمبه نظر  کرد.

 اینداشتند  زهیانگ یکاف ي اندازه بهاغلب  مارانیب .ندبود  شدهمراقبان از نبرد خسته 

 نیکه ا میگرفت جهینت رو شوند. هخود روب يماریآگاه نبودند که با ب یکاف اندازه به

آن  .ستین درمان  قابلحداقل در حال حاضر  ایاي ندارد  مداخلهمزمن  يماریب

و  اکنندهیاح، طب یمصنوع يشامل اعضا نوین یزمان درك من از پزشک

از مراقبت و  پویا یشکل عنوان بهرا  یپزشکمن  بود. شده يساز یشخص يها دستگاه

 کی عنوان  به بود. ینیتسک يها از مراقبت ام تصادفیتجربه  نیاول نیا .دمیدرمان د

که  میریحاد را در نظر بگ يماریب کیو  میده رییرا تغ  جهت میگرفت میتصم گروه

پروژه  که  یدرحال .يسکته مغز ، یعنیاستکرده بهتر درك را آن علم 

 بیشتر مریآلزا يماریبه زوال عقل و ب ام ، عالقهافتی رییما تغ افتهی اختصاص

 .کرد پیدا شیافزا

 ؟چرا بیماري آلزایمر

در  مکار با استاد يبرا یدر دانشگاه برکل ما سانسیل ي دوره يها در طول سال

با استفاده از  گرید عصبی پیشرونده يها يماریو ب مریآلزا يماریب يساز مدل

 میترم«و  »ییزا عصب« میمفاه داشتم.فرصت  ،انسان ینیجن يادیبن يها سلول

دکتر تندیس و انتشارات  یتجرب يها طرحمداوم در مکالمات،  طور به »یسلول

 بهبودم که  نیب خوشواقعاً  ،محقق مشتاق کی عنوان  به .شدند یممطرح  1وازین

در  نبرد ي جبههمن در  برود. نیاز ب مریآلزا يماریب عواقبو  یشناس بیآس يزود 

 شد. میکه مطمئن بودم برنده خواه ينبردباشم،  خواستم یم يماریب نیبرابر ا

                                                           
1. Dr. Tandis Vazin 
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درك  ي درباره مداوم ینیبال يها شیآزما ي زمینهدر  مریآلزا يماریب ي در حوزه

مطالعه است،  شده انجامکه  ییها شرفتیپ یو بررس دنیامراقبت در سطح  الگوي

معتقدم که  نیاما همچن ،کنم یرا درك م ینیبه مراقبت تسک ازیکم ن کم .کنم می

 تر کیبه درمان نزد نهیزم نیدر ا دیجد انحامیو  ها، داروها شیآزما تمامبا 

 .دهد ارتقارا  دیجد ي هر خواننده یآگاه این کتاب ي مطالعه دوارمیام .شویم می

 دکتر جفرسون چن

 :نامه یزندگ

 يدر مؤسسه فناور یکارشناسدر مقطع  علوم اعصاب هیمطالعات اول ز طریقا

  بهدر آنجا  هیمطالعات علوم پا شدم. آن يمغز و عملکردهامجذوب  ،ایفرنیکال

خود را در  يادکتر التیتحص ي دورهِ نی، همچنبه من کمک کرد یخوب

در  ام یلیتکم التیتحص و هادامه داد نزیجان هاپکدانشگاه  یپزشک ي دانشکده

 انجام شد. »کیتیاندوس يرهایو مس زوزومیل یسلول ،یمولکول یشناس ستیز«

سن مغز و اعصاب را در دانشگاه  یجراحرزیدنتی  ي دورهادامه دادم و تحصیل را 

 یمولکول اساسکه  راه یافتم ورود یمطالعات بهو  ادامه دادم ایفرنیکال گوید

سال در  5 پس از ؛بودند مریو آلزا يمغز يها بیآسمانند  یاختالالت عصب

سال  15تگزاس در گالوستون و پس از  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک ي دانشکده

 قاتیتحق روي م را، تمرکزاورگان در پورتلند 1امانوئللگاسی  یدر مرکز پزشک

 دیو نظارت شد نوین يها یجراح و هاي مغزي آسیب یدر جراحپایه و  بالینی

که  یزمان  مدتدر  .رسید پایانبه  ژهیو يها مغز در واحد مراقبتروي  يچندبعد

 کیدر بار  نیاول يبرابرخوردار بودم که  ازیامت نیاز ا کردم یمتحقیق  در پورتلند

شرکت داشته پورتلند)  تیسا( مریآلزا Cognishunt شیمغز در آزما یجراح

                                                           
1. Legacy Emanuel 
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زوال  يها یدگیچیپدرباره نکاتی به من  تنها نه ییآزماکار نیمشارکت در ا باشم.

و  مارانیب يرو آن ریتأثو  مریآلزا يرانگریو زانیم من يبرا ، بلکهعقل آموخته

 .را مشخص کرد ها آن يها خانواده

 ؟چرا بیماري آلزایمر

عالوه بر ، ایفرنیکال ایرویندر دانشگاه  یپزشکگروه  ریمد عنوان به یدر نقش فعل

با  مارانیب هیرا بر درمان اول متمرکز ی،وگرافیو راد ینیبال يها داده يآور جمع

بر مغز ادامه  الگوییچند شیتوسط پا شده تیو تمرکز بر درمان هدا يمغز بیآس

صدمات  وعیشمیزان وجود دارد.  نانجام داد يبرا يادیز يکارهاهنوز دادم، اما 

این  ي رابطهشناسی  شیوع با کمک .مبهم است اریبس 1یو سردرگم يمغز فیخف

در حال بررسی هنوز  یمولکول يها سمیمکاناما  ،شده برقرار مریبا آلزا ها بیماري

 يرا برا يدیجد يها راه زیمغز ن کیلنفاتغدد مورد در  ریاخ يها افتهی .هستند

نخاع  و در گردش خون مغز ها آندر رابطه با نقش  اصولیو  ینیبال ي مطالعه

که مشخصه  آمیلوییدبتا ممکن است بر رسوبات  تیدرنهاکه  کند یمفراهم 

 .میباش شگامیپ ها تالش نیکه در ا میدواریبگذارد. ام ریتأث ،است مریآلزا

 انجمن یک تشکیل

. دهند یمانجام  هم باکه  جوامع ي همه بیناست  ينبرد مریآلزا يماریمبارزه با ب

 يها استفاده از درمان ازمندیاست که ن ينبرد ها آن ي  و خانواده مارانیب يبرا

 به حداقل رساندن خطر و صیتشخ منظور به یزندگ ي وهیو اصالح ش یپزشک

 و دارو، خواب مصرفشامل  نبرد نی. احواهد بود يماریب نیا زوال  به رو پیشرفت

شده، ورزش کردن و خوردن  کاهش استرس مشاهده ي، تالش برایاستراحت کاف

 نیبا ا کند تا بهتر بتوان مجموع این عوامل کمک می. استمناسب  يغذاها

                                                           
1. Concussions 


