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سرلیپوناز  اخیرا  آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان 
تجاری  نام  با   )Cerliponase alfa(آلفا
از  برای درمان نوع خاصی  برینورا)Brineura( را 
بیماری باتن مورد تایید قرار داده است. برینورا، اولین 
درمان مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای کند 
کردن سرعت از بین رفتن قابلیت راه رفتن در بیماران 
 CLN2 عالمت دار خردسال باالی 3 سال مبتال به
است که »بیماری فقدان تری پپتیدیل پپتیداز-1« نیز 
نامیده می شود. ژولی بیتز، سرپرست مرکز تحقیق و 
ارزیابی دارویی سازمان غذا و داروی آمریکا می گوید: 
»سازمان غذا و داروی آمریکا متعهد به تایید و تسهیل 
ورود به بازار داروها و درمان های جدید و مبتکرانه برای 
مبتالیان به بیماری های نادر است؛ به ویژه در شرایطی 
که هیچ گزینه مورد تاییدی برای درمان این بیماری ها 
در بازارهای دارویی جهان موجود نیست. تایید اولین 
دارو برای درمان این نوع از بیماری باتن، کمک بزرگی 

به بیمارانی است که از این عارضه رنج می برند.«
بیماری CLN2، یکی از بیماری های گروه »نورونال 
سروئید لیپوفیوسینوزیس« است که به طور اختصاصی به 
بیماری باتن اشاره دارد. این بیماری نادر ارثی، به طور اولیه 
دستگاه عصبی را تحت تاثیر قرار می دهد. در شکلی از 
بیماری که در اواخر دوره نوزادی شروع می شود، عالیم و 
نشانه های بیماری معموال بین 2 تا 4 سالگی بروز می کنند. 
عالیم اولیه عبارتند از تاخیر در تکم، تشنج های راجعه و 
آتاکسی. کودکان مبتال، تشنج های میوکلونوس و از بین 
رفتن دید را هم تجربه خواهند کرد. بیماری CLN2، به 
طور معمول مهارت های حرکتی نظیر نشستن و راه رفتن 
را مختل می کند. مبتالیان به این بیماری، اغلب نیازمند 
استفاده از صندلی چرخ دار هستند و به ندرت به سنین 
نوجوانی می رسند. بیماری باتن نادر بوده و در آمریکا 2 

تا 4 مورد از هر 100هزار تولد زنده را شامل می شود. 
برینورا، یک آنزیم درمانی جایگزین است. ماده موثره 
آن)سرلیپوناز آفا(، شکل نوترکیب TPP1 انسانی، آنزیمی 
است که مبتالیان به CLN2 فاقد آن هستند. برینورا، به 
صورت اینفیوژن از طریق قرار دادن یک کاتتر در سر)مهیا 
کردن دسترسی به مایع داخل بطن های مغزی( به درون 
مایع مغزی-نخاعی وارد می شود. برینورا باید در شرایط 
استریل تجویز شود تا خطر عفونت های سیستم عصبی به 
حداقل برسد. دوز توصیه شده برای تجویز این دارو در 
بیماران خردسال باالی 3 سال، 300 میلی گرم است که به 
طور هفتگی به صورت اینفیوژن داخل بطنی طی 4ساعت و 
نیم تزریق می شود. 30 تا 60 دقیقه قبل از شروع اینفیوژن، 
تجویز داروهای گروه آنتی هیستامین به همراه تب برها یا 

کورتیکواستروئیدها توصیه می شود. اثربخشی برینورا، در 
یک مطالعه بالینی غیرتصادفی تک بازویی روی 22 بیمار 
خردسال عالمتدار مبتال به بیماری CLN2 با 42 بیمار 
درمان نشده با یکدیگر مقایسه شد. همه بیماران شرکت 
کننده در مطالعه مذکور، حداقل 3 سال داشتند و دچار 
عالیم حرکتی یا مشکالت تکلم بودند. در مقایسه سنی، 
بیماران دریافت کننده برینورا نسبت به بیمارانی که درمانی 
نداشتند، قابلیت حرکت با سرعت کمتری از دست رفت. 
ایمنی برینورا نیز روی 24 بیمار مبتال به CLN2 که 3 
تا 8 سال داشتند و حداقل یک دوز این دارو را دریافت 
کرده بودند بررسی شد. الزم به ذکر است که در مورد ایمنی 
و اثربخشی برینورا در کودکان زیر 3 سال اطالعاتی در 
دست نیست. شایع ترین عوارض گزارش شده در بیماران 

تحت درمان با برینورا در مطالعه مذکور عبارت بودند از 
تب، تغییرات غیرطبیعی در نوار قلبی شامل کند شدن ریتم 
قلبی)برادیکاری(، واکنش های بیش حساسیتی، کاهش یا 
افزایش در پروتئین های مایع مغزی-نخاعی، استفراغ، تشنج، 
هماتوم)تجمع غیرطبیعی خون در فضای خارج عروقی(، 
سردرد، تحریک پذیری و افت فشارخون. در بیمارانی که 
عالیمی مبنی بر عارضه دار شدن شنت داخل بطن مغزی 
پیدا کرده اند)نظیر ترشح، نشانه های عفونت، تورم، اریتم 
جمجمه، تورم اطراف شنت( برینورا نباید تجویز شود و 
در صورت عارضه دار شدن شنت، باید بالفاصله ایفیوژن 
دارو را قطع کرد. به عالوه، الزم است که مرتبا نمونه مایع 
مغزی-نخاعی از بیمار گرفته شود و از نظر احتمال بروز 
عفونت مورد بررسی قرار گیرد.  همچنین، برینورا نباید در 
بیماران با شنت های ونتیکولوپریتونئال)وسیله کاهش فشار 
مایع مغزی-نخاعی( تجویز شود. قبل از شروع اینفیوژن 
دارو، در طی اینفیوژن و پس از اتمام اینفیوژن الزم است 
که عالیم حیاتی بیمار کنترل شود. به عالوه، مانیتورینگ 
نوار قلبی بیمار ضروری است. سازمان غذا و داروی آمریکا 
از تولید کننده این دارو درخواست کرده که ارزیابی های 
 CLN2 تکمیلی مربوط به ایمنی برینورا در بیماران مبتال به
که کمتر از 2 سال دارند را تکمیل کند. همچنین، ایمنی 
طوالنی مدت این دارو برای امکان مصرف طوالنی مدت 
آن تا حداقل 10 سال تحت بررسی است. نکته دیگر آن که 
سازمان غذا و داروی آمریکا، برینورا را در گروه داروهای 
اروفان بررسی و حمایت کرده است. همچنین، تولیدکننده 
این دارو از امتیاز »تولید دارو یا محصول بیولوژیک جدید 
مورد استفاده در پیشگیری یا درمان یک بیماری نادر در 

گروه سنی کودکان« استفاده کرده است.
PRNewswire:منبع
  مترجم: شیرین میرزازاده

سازمان غذا و داروی آمریکا، اندیکاسیون دیگری را 
تجاری  نام  با   )Regorafinib(رگورافینیب برای 
استیوارگا)Stivarga( مورد تایید قرار داده است. این 
اندیکاسیون عبارت است از درمان مبتالیان به کارسینوم 
 )Sorafenib(هپاتوسلوالر که قبال با داروی سورافنیب
تحت درمان قرار گرفته اند. این اولین دارویی است که 
پس از گذشت در حدود یک دهه از سوی سازمان غذا و 
داروی آمریکا برای بدخیمی کبد تاییدیه دریافت کرده است. 
ریچارد پازدور، سرپرست اداره محصوالت هماتولوژی 
و انکولوژی مرکز تحقیق و ارزیابی دارویی سازمان غذا 
و داروی آمریکا می گوید: »گزینه های درمانی در مبتالیان 
بار است که  اولین  این  به بدخیمی کبدی محدودند. 
سازمان غذا و داروی آمریکا گزینه ای را برای آن گروه 
از بیماران که دیگر به درمان اولیه پاسخ نمی دهند، مورد 

تایید قرار داده است.«
طبق آمارهای اعالم شده از سوی انستیتو ملی سرطان 
آمریکا، در حدود 40هزار نفر تا پایان سال 2017 میالدی 
با تشخیص بدخیمی کبد روبرو خواهند شد و تا پایان 
این سال 28 هزار نفر به دلیل این بیماری جان خود را از 
دست می دهند. کارسینوم هپاتوسلوالر، شایع ترین نوع 
بدخیمی کبدی است. استیوارگا، یک مهارکننده کیناز است 
که با بلوک چند آنزیم تحریک کننده رشد بدخیمی)نظیر 
آنزیم های دخیل در مسیر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی( 
بدخیمی  درمان  برای  استیوارگا  همچنین،  می کند.  اثر 
کولورکتال و نیز تومورهای استرومال گوارشی که به 

درمان های قبلی پاسخی نداده اند تاییدیه دارد. 
کارسینوم  درمان  در  استیوارگا،  ایمنی  و  اثربخشی 
هپاتوسلوالر، در یک مطالعه بالینی تصادفی با شرکت 573 
بیمار که تومورهای آنان پس از دریافت سورافنیب مجددا 
عود کرده بود بررسی شد. این مطالعه، طول مدت زمانی 
که بیمار پس از دریافت درمان زنده می ماند)شانس بقای 
کلی(، طول مدت زمانی که تومور پس از دریافت درمان 

عود نکرده است)شانس بقای بدون پیشرفت بیماری( 
و درصد بیمارانی که پس از دریافت درمان تومور آنها 
به عنوان اهداف خود  یا نسبی فروکش کرد را  کامل 
بررسی کرد. متوسط شانس بقای بیماران دریافت کننده 
استیوارگا، 10.6 ماه و در گروه دریافت کننده دارونما، 
7.8 ماه بود. شانس بقای بدون عود بیماری در گروه 
استیوارگا، 3.1 ماه و در گروه دارونما، 1.5 ماه محاسبه شد. 
در مجموع، میزان پاسخ دهی درمانی در دریافت کنندگان 
استیوارگا، 11درصد و در گروه دارونما، فقط 4 درصد 
بود. شایع ترین عوارض گزارش شده به دنبال مصرف 
استیوارگا در این مطالعه عبارت بودند از درد)گوارشی و 
شکمی(، واکنش های شدید در ناحیه دست و پا، ضعف 
و بی حالی، اسهال، کاهش اشتها، هایپرتنشن، عفونت، 

التهاب الیه های  دیس فونیا، هایپربیلی روبینمی، تب، 
و  پوستی  بثورات  وزن،  کاهش  مخاطی)موکوزیت(، 
بروز  خطر  با  استیوارگا  مصرف  مطالعات،  در  تهوع. 
مشکالت متعددی نظیر آسیب کبدی)هپاتوتوکسیسیتی(، 
شدن  سوراخ  شدید،  خونریزی  کشنده،  عفونت های 
لوکوانسفالوپاتی  پوستی،  مسمومیت  روده ها،  یا  معده 
مرتبط  زخم  ترمیم  در  مشکل  و  خلفی  برگشت پذیر 
دانسته شده است. مصرف این دارو طی دوران شیردهی 
یا بارداری ممنوع است. بنابراین، به هر دو گروه زنان 
و مردان تحت درمان با استیوارگا توصیه می شود که تا 
پایان درمان با این دارو از روش های موثر پیشگیری از 

بارداری استفاده کنند. 
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 تایید اندیکاسیون جدید برای   رگورافینیب

به گزارش سازمان جهانی بهداشت )WHO( ، نخستین 
واکسن ماالریای جهان با شروع سال 2018 میالدی روی 
نوزادان و کودکان 3 کشور غنا، کنیا و ماالوی آزمایش خواهد 
 )Mosquirix(موسکیویریکس نام  با  واکسن  این  شد. 
توسط شرکت جی اس کی )gsk(تولید شده و جان ده ها 

هزار انسان را نجات خواهد داد. 
به  باید در چهار مرحله  این واکسن  به گفته محققان 
افراد داده شود. ابتدا برای 3 ماه متوالی و ماهی یک بار 
و 18 ماه بعد مرحله چهارم واکسن را دریافت می کنند. 
این واکسن طی مطالعات بالینی بررسی و تولید شده اما 

کارشناسان مطمئن نیستند که بتوان از آن در شرایط واقعی 
که دسترسی به خدمات بهداشتی محدود است، استفاده کرد. 
به همین دلیل کارشناسان سازمان جهانی بهداشت تصمیم 
گرفته اند تا استفاده از این واکسن به صورت آزمایشی در 
سه کشور انجام و بررسی شود که آیا شرایط برای اجرایی 
شدن کامل برنامه واکسیناسیون ماالریا وجود دارد یا خیر.
آفریقای  منطقه   رئیس  موئتی«  »ماتشیدیسو  دکتر 
سازمان جهانی بهداشت می گوید: »تولید واکسن ماالریا 
جمع آوری  اطالعات  همچنین  است.  شگفت آوری  خبر 
شده در برنامه آزمایشی کمک می کند تا در مورد استفاده 
گسترده تر از این واکسن تصمیم گیری شود. عالوه بر این، 
وجود واکسن در کنار دیگر روش های مقابله کننده با ماالریا 

می تواند به نجات جان ده ها هزار نفر در آفریقا 
کمک کند.«

حدود  در  ساالنه  ماالریا  رویترز،  گزارش  به 
430 هزار نفر را عمدتا در مناطق جنوب صحرای 
آفریقا از بین می برد که از میان آنها بیشترین تعداد 
قربانیان به نوزادان و کودکان خردسال اختصاص 
دارد. الزم به ذکر است که از سال 2000 میالدی تا 
2015، یعنی طی 15 سال، میزان مرگ و میر ناشی 
از این بیماری تا 62درصد کاهش داشته است. 
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ورود به بازار واکسن ماالریا 

 FDA تایـید کـرد 

نخستین دارو برای درمان بیماری باتن

 Silvergate(سیلورگیت داروسازی 
شرکت  یک   ،)Pharmaceuticals
پیشرو در زمینه بازاریابی، تولید و ورود 
به بازار دارو برای گروه سنی خردساالن، 
در روزهای اخیر اعالم کرده که سازمان 
و  آماده  محلول  آمریکا  داروی  و  غذا 
خوراکی متوترکسات این شرکت با نام 
تجاری اگزاتمپ)Xatmep( را به عنوان 
اولین و تنها محلول خوراکی متوترکسات 
مورد تایید پذیرفته است. اگزاتمپ، برای 
درمان لوسمی لنفوسیتیک حاد و آرتریت 
در  جوانان  آرتیکوالر  پلی  ایدیوپاتیک 
بیماران خردسال تجویز می شود. فرانک 
سگراو، مدیرعامل داروسازی سیلورپات 
جالبی  محصول  »اگزاتمپ،  می گوید: 
است که تاییدیه سازمان غذا و داروی 
آمریکا را کسب کرده است. این محلول 
خوراکی آماده مصرف متوترکسات برای 
کودکان، نیازی به سوزن زدن، خرد کردن 
قرص یا آماده سازی محلول ندارد.  شرکت 
ما تمام تالش خود را انجام می دهد تا 
مصرف  آماده  و  موثر  ایمن،  داروهایی 
برای گروه کودکان تولید و وارد بازار 

مصرف می کند.«
 2/5 خوراکی  محلول  اگزاتمپ، 
که  است  میلی لیتر  هر  در  میلی گرم 
نیازی به آماده سازی قبل از مصرف ندارد.  
همچنین، این شکل دارویی را می توان 
تا 60 روز در دمای اتاق نگهداری کرد. 
اگزاتمپ یک مهارکننده متابولیک آنالوگ 
بیماران  درمان  برای  که  است  فوالت 
خردسال مبتال به  آرتریت ایدیوپاتیک 
پاسخ دهی  که  جوانان  آرتیکوالر  پلی 
درمانی ناکافی یا عدم تحمل دارویی به 
ضددردهای  جمله  از  اول  خط  درمان 
غیراستروئیدی داشته اند، تجویز می شود. 
به عالوه،  درمان خردساالن دچار لوسمی 
لنفوسیتیک حاد به عنوان بخشی از رژیم 
ترکیبی شیمی درمانی برای این دارو مطرح 

است.
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ورود به بازار اولین 

متوترکسات خوراکی 

برای کودکان 

تـازههـا

 تجویز هوشبرها در گروه های خاص

در سال میالدی گذشته، سازمان غذا و داروی آمریکا تغییراتی را در 
برگه اطالعات دارویی مربوط به تجویز داروهای هوشبری عمومی 
در کودکان زیر 3 سال اعمال کرده بود. این تغییرات شامل هشدار 
در موارد مواجهه طوالنی مدت با این داروها یا طی چندین جراحی 
متوالی بود که ممکن است اثرات منفی روی تکامل سیستم عصبی 
مرکزی کودکان زیر 3 سال داشته باشد. افزودن اطالعات تکمیلی بر 
پایه مطالعات انجام شده روی این خانواده دارویی در گروه حیوانات 
برای تجویز در دوران بارداری و کودکی بود و طی آنها مشخص شد 
که مواجهه با هوشبرهای عمومی و داروهای خواب آور برای مدت 
بیش از 3 ساعت می تواند موجب از بین رفتن گسترده سلول های 
عصبی در حال تکامل در مغز می شود. همچنین، مطالعات در حیوانات 
جوان تر نشان داده که این تغییرات موجب عوارض طوالنی مدت 
منفی روی مهارت های رفتاری و قدرت یادگیری حیوانات می شود. 
تجویز داروهای هوشبری عمومی در مورد بسیاری از بیماران، از جمله 
کودکان و زنان باردار که نیازمند جراحی یا سایر پروسه های دردآور 
پزشکی هستند ضروری هستند. در آمریکا، جراحی ها در خالل سه 
ماهه سوم بارداری که نیازمند بیهوشی عمومی هستند، فقط در موارد 
ضروری و در صورتی که کمتر از 3 ساعت طول می کشند مجاز هستند. 
اما اخیرا سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه کرده که در این شرایط، 
زنان باردار جان خود یا فرزندشان را با به تاخیر انداختن جراحی یا 
پروسه پزشکی اورژانس به خطر نیاندازند. به طور مشابه، جراحی یا 
پروسه های پزشکی در کودکان زیر 3 سال نیز در صورت ضرورت 

نباید به تاخیر افتند.
FDAمنبع:سایت رسمی

رشوه دهی شرکت دارویی نوارتیس
پیش بینی  خبر  انتشار  از  بیشتر  روزی  چند  هنوز  که  شرایطی  در 
افزایش روند رشد فروش محصوالت شرکت نوارتیس در 3 ماهه 
دلیل  به  شرکت  این  است،  نگذشته  جاری  میالدی  سال  نخست 
پیشنهاد رشوه به پزشکان کره جنوبی برای تجویز بیشتر داروهای 
خود، به پرداخت 48/8 میلیون دالر محکوم می شود. چندی پیش، 
این  نوارتیس اطمینان داده بود که  جو جیمنز، مدیرعامل شرکت 
شرکت معتبر سوئیسی، در سال 2018 میالدی به روند رشد خود 
در گذشته باز خواهد گشت. تحلیل کنندگان بازار دارویی، انتظار 
اصلی فروش را از 3 داروی کوزنتیکس، اینترستو و کیسکالی این 
شرکت داشتند. به دنبال انتشار خبر جریمه شرکت نوارتیس، وزارت 
بهداشت و رفاه کره جنوبی به طور موقت پوشش بیمه ای 2 داروی 
شرکت نوراتیس را برای مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورده و 
جریمه ای را هم به 15 برند دارویی دیگر اختصاص داد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، قبال هم وزارت نظارت بر غذا و داروی کره 
جنوبی به طور موقت فروش برخی از داروهای نوارتیس را در این 

کشور ممنوع کرده بود.
منبع:خبرگزاری رویترز

گزارشمورد


