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ُيشّخص األطباء مرض ألزهامير فقط بعد تعارض 
جيل  ويقول  اليومية.  األنشطة  مع  الذاكرة  فقدان 
في  األعصاب  طبيب   ،G. Rabinovici رابينوفيتشي 
ضررٌ  «هنالك  فرنسيسكو:  سان  كاليفورنيا،  جامعة 
كبيرٌ جدًا ال ميكن التغلّب عليه، ومن احملتمل أن األمل 
التأكيد  ويأتي  املنال».  بعيد  الفّعالة أصبح  املعاجلة  في 
احلازم لذلك من خالل تشريح اجلّثة، مع وجود إصابات 
مميزة في الدماغ سّببتها مجموعات من نشواني الببتيد 
peptide amyloid-β. وُيفترض أن تكون هذه اللويحات 

النشوانية هي السبب في فقدان الذاكرة.  

هذا، ويستخدم بعض الباحثني كاشفًا ُيدعى مرّكب 
بيتسبرغ B Pittsburgh Compound B لتصوير اللويحات 
النشوانية عند األشخاص الذين ُيشتبه بإصابتهم مبرض 
ُيكتشف  أن  باللويحات، وميكن  املرّكب  يرتبط  ألزهامير. 

باإلصدار  طبقي  تصوير  باستخدام  اإلشعاعي  نشاطه 
يبلغ  نصف  بعمر  بالكربون-11:  موسوٌم  الكاشف  لكن  البوزتروني. 
20 دقيقة فقط، فإن استخداماته تقتصر على حفنة من املنشآت التي 

لديها سيكلوترون في املوقع لتهيئه الكاشف.

موسوٌم  الفلوربيتابير  مرّكب  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
بالفلور-18، الذي ميتلك عمر نصف يبلغ ساعتني تقريبًا، وهو ما 
للسماح ملصّنع املرّكب، وهي شركة  إلى حدٍّ بعيد  سيكون كافيًا 
إلي ليلّي E. Lilly التي مقّرها في إنديانابوليس،  في والية إنديانا، 
بإرسال الفلوربيتابير مباشرة إلى مستعمليه بدون فقدان الكاشف 
الكثير من املادة املتفّككة إشعاعّيًا. والنتيجة احملتملة، كما يقول 
بني  العالقة  واألوسع حول  األكبر  الدراسات  من  املزيد  ثيز، هي 

املرّكب النشواني amyloid واملرض.    

من  الثاني/يناير  كانون  شهر  في  ُنشرت  التي  الدراسة  وإن 
هذا العام كانت حاسمة بالنسبة لقرار اللجنة االستشارية؛ إذ إنها 
الفلوربيتابير  ُأعطوا  الذين  أثبتت أن مسح دماغ املرضى األحياء 
التي وجدت عند تشريح جثة املرضى  النشوانية  باللويحات  يرتبط 
ألزهامير  ملرضى  العصبي  التصوير  مبادرة  وإن  وفاتهم.  بعد 
مشروع  وهو   ،Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

لتحسني التجارب السريرية للعالج املرّشح ملرض ألزهامير، تضّمنت 
باألساس مرّكب الفلوربيتابير في دراساتها التي ُأجريت على مئات 

الناس الذين ُيشتبه أن لديهم هذه احلالة. ويأمل رابينوفيتشي أن 
يختبر ما إذا كان الكاشف ميكنه أن ميّيز بني مرض ألزهامير ومرض 
اخلرف اجلبهي الصدغي frontotemporal dementia، الذي يسّبب 

العديد من األعراض نفسها والتي غالبًا ال ميكن تشخيصها.

وميكن أن يساعد مرّكب الفلوربيتابير في حّل إحدى اخلالفات 
األساسية التي تتعلّق مبرض ألزهامير، والتي تتمّثل في حتديد ما 
إذا كانت اللويحات النشوانية تقتل نسيج الدماغ، أو أن لها تأثيرًا 
جانبيًا لإلصابة باملرض. «يخبرني النّقاد دائمًا: حسنًا، نحن ال نعرف 
حتى اآلن ما إذا كانت الفرضية النشوانية صحيحة»، هذا ما يقوله 
وليام جاغوست W. Jagust، طبيب األعصاب في جامعة كاليفورنيا، 
بيركلي، ويضيف: «لكن هذا املرّكب سيسمح لنا في النهاية باختبار 

مدى أهمية املادة النشوانية».  
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