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هر دسته از این سلول . مغز ما از میلیون ها سلول عصبى تشکیل شده است .بیمارى آلزایمر در واقع مشکلى مغزى است       

این سلول هاى عصبى براى بررسى . عهده دار یک مسؤلیت استهاى عصبى با هم تشکیل یک بخش را می دهند و هر بخش 

این ارتباط به صورت جریان الکتریکى کوچکى است که از یک . و انتقال اطالعات با یکدیگر و با بخش هاى دیگر در ارتباطند

فضاى خالى کوچک  اما چون این سلول ها به یکدیگر نچسبیده اند، بین آنها یک .سلول به سلول بعدى انتقال پیدا می کند

 .وجود دارد

شود که انتقال جریان الکتریکى بین سلول ها را  این فضاى خالى کوچک توسط یک ماده شیمیایى مخصوص پر می      

با باال رفتن سن و . نام دارد، توسط مغز ترشح می شود” سروتونین“این ماده شیمیایى مخصوص که . سریعتر و آسانتر می کند

ترشح این ماده شیمیایى کاهش می یابد، بدین ترتیب ارتباط بین سلولى و انتقال اطالعات دچار مشکل  پیر شدن سلول ها،

 .می شود

در  .اما این مسئله همیشه به علت پیر شدن سلول ها نیست. در بیمارى آلزایمر ترشح سروتونین به شدت کاهش می یابد    

ای در  برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشته نورون هایخارج بیماری آلزایمر ساختارهای پروتئینی کروی شکلی در 

شود، در اثر برخی  این ساختارهای پروتئینی که به آنها اجسام آمیلوئیدی گفته می. شود ها، تشکیل می جسم سلولی نورون

های پرسینیلین،  بهم خوردن تعادل و تغییر در میزان و یا ساختار پروتئین و های عصبی سلولتغییرات در پروتئین 

هایی که در ایجاد آلزایمر نقش  ترین پروتئین یکی از مهم. شود بتا ایجاد می ، سینوکلئین، و پپتید آمیلوئیدE آپولیپوپروتئین

موجود است و در اتصال  دستگاه عصبیهای  این پروتئین در سلول. نام دارد  ( APP) ساز آمیلوئید دارد، پروتئین پیش

سه  به وسیله  APP پروتئین. و اسکلت سلولی نقش دارد تریکس خارج سلولیماها و اتصال به  ها به هم، تماس سلول سلول

را در اسیدهای آمینه  APP ئینسکرتاز، به ترتیب پروت -های آلفا، بتا و گاما آنزیم. شود ک پردازش مینوع آنزیم پروتئولیتی

 بتا ، به ترتیب، پپتیدهایی به نام آمیلوئیدAPP بر پروتئین بتا سکرتازهای گاما و  با اثر آنزیم. دهند برش می۷۶۶و  ۸۷۶، ۸۷۶

اگر  شود؛ اما سرعت تجزیه می  ها کم است و به در حالت عادی مقدار این قطعات در سلول. شوند ایجاد می ۰۴بتا آمیلوئید و ۰۴

و  شده های عصبی این تعادل بر هم بخورد و مقدار این قطعات افزایش یابد، ساختارهای پروتئینی کروی در پروتئوم سلول

 .شود درنتیجه آلزایمر ایجاد می

عنصر مس و برخی دیگر از عناصر فلزی از یک طرف مانع شکل گیری ساختارهای طبیعی آلفا آمیلوئیدی شده و از طرف       

با ایجاد تغییراتی در مقیاس میکرو رشته ای آمیلوئیدی باعث بد تا خوردن ان ها و تجمعات بتا آمیلوئیدی در ساول های دیگر 

 .اعصاب مرکزی و تخریب این سلول ها و ایجاد حفراتی در مغز مبتالیان آلزایمری می شود
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