
طبق نتایج به دست آمده از دو مطالعه بالینی که 
درمان های  هستند،  ابتدایی  مرحله  در  هم اکنون 
جدید بر اساس ژن، به میزان قابل توجهی سطوح 
و حتی  می دهد  کاهش  را  بیماران  در  کلسترول 
محققان  بردارد.  را  شریانی  پالک های  می تواند 
گزارش داده اند که هر دوی این درمان ها، توانایی 
بدن در شکستن کلسترول را با هدف قرار دادن 
یک ژن ویژه مهار کننده این روند، بهبود می بخشند. 
یکی  محققان  سرپرست  دیوی،  فردریک  دکتر 
ژن  که  است  معتقد  بالینی  مطالعه  دو  این  از 
ANGPTL3(3(، به طور معمول  شبه آنژیوپویتین 
را  کلسترول  شکست  در  درگیر  پروتئین های 

می کند.  کنترل 
تری  شهر  رژنرون  ژنتیک  مرکز  سرپرست  وی 
تحقیقاتی  گروه  دو  است.  نیویورک  در  تاون 
با  توانسته اند  که  کرده اند  ادعا  جداگانه  طور  به 
موفقیت  سطح کلسترول را در افراد با استفاده از 
روش های مختلف بلوک ANGPTL3 کاهش دهند. 
اویناکوماب)Evinacumab(، یک درمان بر پایه 
بادی است که توسط دکتر دیوی و گروه  آنتی 
میزان  درمان،  این  است.  شده  ارائه  همکارانش 
تری گلیسریدها را تا 76درصد کاهش می دهد و 
میزان کلسترول LDL را تا 23 درصد کم می کند. 
توسط  شده  تولید  جدید  داروی  این  همچنین، 
شرکت داروسازی لونیز)Lonis(، موجب کاهش 
کلسترول )63درصد کاهش در تری گلیسریدها 
و 33درصد کاهش در کلسترول LDL( می شود. 
از  کامال  کلسترول،  کاهش  جدید  روش  این 
گروه  داروهای  مصرف  )یعنی  قبلی  روش های 
استاتین که با مهار توانایی کبد در تولید کلسترول، 
میزان آن را کاهش می دهند( تفاوت دارد. دکتر 
دیوی می گوید: »از آنجا که این دارو کلسترول را 
با روش متفاوتی کاهش می دهد، گزینه جدیدی 
برای بیمارانی که به درمان با استاتین ها پاسخ دهی 

می شود.« محسوب  نداشته اند  مطلوب  درمانی 
دکتر رابرت ایکل، سخنگوی انجمن قلب آمریکا 
و سرپرست بخش آترواسکلروز دانشکده پزشکی 
دانشگاه کلورادو می گوید: »یافته های حاصل از 
امیدوار کرده است که  را  ما  بالینی،  مطالعه  این 

بتوانیم مکانیسم جدیدی برای کاهش کلسترول 
در انسان ها پیدا کنیم. البته داروهای جدید هدف 
گیرنده ANGPTL3 ، نسبتا گران قیمت خواهند بود 
و از نظر هزینه با داروهای پرمصرف استاتین ها 

نیستند.« برابری  و  مقایسه  قابل 
بالینی  مطالعات  که  می کند  اضافه  همچنین، وی 
گیرنده  داروهای هدف  که  نداده اند  نشان  هنوز 
مغزی،  سکته  به  ابتال  آمار  می توانند   ANGPTL3

را کاهش  دیگر  قلبی  بیماری های  و  قلبی  حمله 
یا خیر.  دهند 

الزم  بیشتری  بالینی  مطالعات  »ما  می گوید:  وی 
با  رقابت  در  که  بدانیم  باید  عالوه  به  داریم. 
درمان های موجود برای کاهش کلسترول در چه 
درمان ها  این  اینکه  نیز  و  داریم  قرار  جایگاهی 
قبلی گران ترند«  از درمان های  برابر  تا چندین 

شرکت داروسازی رژنرون برای آغاز تحقیقات 
دارای  که  گشت  افرادی  دنبال  به  خود 
موتاسیون های ژنتیکی بودند که موجب می شدند 
ژن ANGPTL3 نتواند به درستی عمل کند. تحلیل 
اطالعات به دست آمده از 189 هزار بیمار نشان 
داد که افراد با ژن معیوب ANGPTL3 ، به سطوح 

پایین تر کلسترول و نیز کاهش خطر بیماری های 
دارند.  تمایل  قلبی 

دیوی می گوید: »در افراد دارای این موتاسیون ها، 
فراوانی ANGPTL3 به نصف می رسد و آنها نزدیک 
به 40درصد کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری 
معنای  به  گفته ای  عروق کرونری هستند. چنین 
اساس  بر  است.«  ژن  این  قلبی  قابلیت حفاظت 
 )Evinacumab(این مطالعات، رژنرون اویناکوماب
کرد.  تولید  افراد  در   ANGPTL3 بلوک  برای  را 
اولیه که شامل 83 شرکت کننده  بالینی  مطالعات 
هفته   12 طی  را  کلسترول  سطح  کاهش  بودند، 
عارضه جدی  که  آن  بدون  دادند؛  نشان  درمان 

ثبت شود. 
داروسازی لیونز، در تالش برای یافتن راهی برای 
کاهش کلسترول با هدف قرار دادن ANGPTL3 با 
است.  خود  جدید  تخصصی  داروی  از  استفاده 
لیونز،  شرکت  با  همکار  جدید  تحقیقاتی  گروه 
6 هفته درمان، کاهش  گزارش کرده که پس از 

ثبت شد.  44 شرکت کننده  کلسترول در 
اما پس از قطع درمان، سطوح کلسترول آنها مجددا 
در  همچنین،  بازگشت.  درمان  از  قبل  میزان  به 

مطالعه شرکت لونیز هیچ عارضه جانبی خاصی 
برای داروی جدید گزارش نشد. در این مطالعه 
با  مرتبط  عارضه  دلیل  به  شرکت کننده ای  هیچ 

درمان مجبور به قطع مصرف دارو نشد. 
بووی،  الکساندر  رژنرون،  شرکت  سخنگوی 
اویناکوماب  روی  فاز2  مطالعه  »یک  می گوید: 
ریزی  برنامه  حال  در  و  است  برده  پایان  به  را 
بر  جدید  مطالعات  این  است.   3 فاز  مطالعات 

بود.« متمرکز خواهند  دارو  اثربخشی 
مطالعات،  این  دوی  هر  از  آمده  به دست  نتایج 
به  نیوانگلند  پزشکی  می نشریه   24 شماره  در 

چاپ رسیده است. 
در سال 1999 میالدی، آنا فورر که در آن زمان 
40 سال داشت، در یک برنامه تبلیغاتی در سنت 
لوئیز شرکت کرد. او آستین را باال زد و اجازه 
کلسترول  گیری  اندازه  برای  تکنیسین  یک  داد 
بعد،  روز  چند  بگیرد.  خون  وی  از  اش  خون 
وی  به  و  گرفت  تماس  وی  با  شرکت  پزشک 
اطالع داد که سطوح تری گلیسرید خون اش به 

است.  پایین  توجیهی  غیرقابل  طور 
در مورد سطوح کلسترول LDL  و HDL وی هم 

بود.  همین  وضعیت 
متخصص  به  که  کرد  وادار  را  او  عجیب  نتایج 
مراجعه کند. این متخصص، دکتر گوستاو شونفلد 
از  وی  بود.  لوئیز  سنت  واشنگتون  دانشگاه  در 
خانم فورر پرسید که آیا او یا عضو دیگری از 
تحقیقاتی  مطالعه  در  است  حاضر  آنها  خانواده 
شرکت کند یا نه. جواب مثبت بود. دکتر شونفلد 
گلیسرید  تری  سطوح  افراد  برخی  که  دریافت 
میزان  نیز  افراد  از  گروهی  در  و  دارند  پائینی 

است. نرمال  همیشه  کلسترول 
 وی سال ها تالش کرد که ژن مسبب این وضعیت 
 2009 اما شکست خورد. در سال  پیدا کند.  را 
کاردیولوژیست  کاتیرسان،  سکار  دکتر  میالدی، 
دریافت  آمریکا  ماساچوست  عمومی  بیمارستان 
دو  در هر  موتاسیون هایی  فورر حامل  که خانم 
کپی های ژن ANGPTL3 است. بی تردید ژن مذکور، 

است. دخیل  گلیسرید  تری  متابولیسم  در 
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شرکت های داروسازی سانوفی و رژنرون اخیرا اعالم کرده اند 
که سازمان غذا و داروی آمریکا، ساریلوماب)Sarilumab( با 
نام تجاری کوزارا)Kevzara( را برای درمان بزرگساالن مبتال 
به آرتریت روماتوئید متوسط تا شدید فعال که پاسخ دهی 
کافی به یک یا تعداد بیشتری از داروهای آنتی روماتوئید نظیر 
متوترکسات نداشته اند یا نتوانسته اند این دارو را تحمل کنند، 
مورد تایید قرار داده است. کوزارا، یک آنتی بادی مونوکلونال 
انسانی است که به گیرنده اینترلوکین 6 متصل می شود. 
اینترلوکین 6، یک سایتوکین است که در واکنش های التهابی 
مرتبط با آرتریت روماتوئید دخیل است. آالن کیویتز، موسس و 
سرپرست مرکز آرتریت و پوکی استخوان آلتونا و محقق برنامه 
بالینی تحقیقاتی روی ساریلوماب، می گوید: »در برنامه مطالعه 
بالینی، ساریلوماب در بزرگساالن مبتال به آرتریت روماتوئید 
بهبود قابل توجه بالینی با کاهش عالیم و نشانه های بیماری، 
بهبود عمکرد فیزیکی و در نتیجه تخریب کمتر ساختارها به 
دنبال آرتریت روماتوئید نشان داده است. این دارو اهمیت 
بسیاری دارد؛ زیرا در حال حاضر همه درمان های موجود 
در همه بیماران کمک کننده نیستند و برخی از بیماران ممکن 
است سال ها بین درمان های مختلف سرگردان بمانند بدون 
آن که بتوانند درمان خوبی دریافت کنند. ساریلوماب، به 
طور کامال متفاوتی از اغلب داروهای متداول بیولوژیک نظیر 
گروه داروهای ضدTNF عمل می کند و گزینه جدیدی برای 
بیماران محسوب می شود.«آرتریت روماتوئید، یک بیماری 
خودایمنی التهابی مزمن است که بار قابل توجهی بر سالمت 
بیماران تحمیل می کند. در آرتریت روماتوئید، سیستم ایمنی 
به بافت های مفاصل بدن حمله کرده و موجب التهاب، درد 

و در نهایت تخریب و ناتوانی مفصل می شود. در حال 
حاضر بیش از 1/3 میلیون آمریکایی از آرتریت روماتوئید 
رنج می برند و در حدود 75درصد از این بیماران زن هستند. 
سن شیوع این بیماری، بین 30 تا 60 سالگی است. دکتر 
اولیور برندیکورت، مدیر عامل شرکت داروسازی سانوفی 
می گوید: »با وجود پیشرفت های فراوانی که در درمان آرتریت 
روماتوئید صورت گرفته، هنوز هم بیماران به گزینه های درمانی 
جدید نیاز دارند.«کوزارا را می توان به تنهایی یا در ترکیب با 
متوترکسات یا سایر داروهای قدیمی مدوالتور ایمنی تجویز 
کرد. دوز توصیه شده برای کوزارا، 200 میلی گرم هر 2 هفته 
یکبار است که به صورت تزریق زیرجلدی توسط خود بیمار 
نیز قابل استفاده است. دوز دارو را می توان در صورت بر 
هم خوردن آزمون های آزمایشگاهی و گزارش نوتروپنی، 

ترومبوسیتوپنی و باال رفتن آنزیم های کبدی، به 150 میلی 
گرم هر 2 هفته یکبار نیز تقلیل داد.  تایید کوزارا بر اساس 
یافته های به دست آمده از پرونده 2900 بیمار بزرگسال مبتال 
به آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید که به درمان های 
قبلی پاسخ دهی کافی نداشته اند انجام شد. در 2 مطالعه بالینی 
فاز 3، کوزارا در پیش زمینه داروهای مدوالتور ایمنی، به میزان 
قابل توجهی موجب بهبود وضعیت بالینی مبتالیان به آرتریت 
روماتوئید فعال متوسط تا شدید شده است. در مطالعه با نام 
موبیلیتی، درمان با کوزارا به همراه متوترکسات در مقایسه 
با دارونما به همراه متوترکسات، موجب بهبود قابل توجه 
عالیم بیماری، عملکرد فیزیکی بیمار و کند شدن پیشرفت 

رادیوگرافیک تخریب ضایعات شده است.
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تایید کوزارا در درمان آرتریت روماتوئید فعال 

محققان اعالم کرده اند که کلیه اهدایی افراد فوت شده 
لیست  در  که  را  زیادی  بیماران  جان  می تواند  دیابتی، 
انتظار عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند؛ نجات 
دهد. برای این مطالعه، محققان اطالعات به دست آمده 
از بیش از 8100 دریافت کننده کلیه از متوفیان دیابتیک 
را با اطالعات جمع آوری شده از افراد در لیست انتظار 
برای  متوسط  طور  به  بیماران  این  کردند.  مقایسه  کلیه 
از  که  افرادی  داشتند.  قرار  نظر  تحت  سال   9 مدت 
اهداکنندگان دیابتی کلیه دریافت کردند، 9درصد کمتر 
از بیمارانی که هنوز در لیست انتظار اهدای کلیه بودند 
طی دوره پیگیری جان خود را از دست دادند. بیشترین 

فایده از کلیه های اهداکنندگان دیابتی را افرادی بردند که 
مرگ  احتمال  بیشترین  پیوندی،  انتظار عضو  لیست  در 
کیفیت  با  کلیه های  اما  می شد.  گرفته  درنظر  آنها  برای 
دیابتی،  فوت شده  اهداکنندگان  از  آمده  به دست  پایین 
شانس بقای بیماران را تغییری نداد. طبق ادعای نویسنده 
این مطالعه، دکتر جوردانا کوهن، افراد زیر 40 سال، از 
کلیه های اهدا کنندگان دیابتی، سودی نبردند. وی استاد 
دانشکده پزشکی پرلمان دانشگاه پنسیلوانیاست. بیش از 
هستند.  کلیه  انتظار  لیست  در  آمریکا  در  نفر  100هزار 
یافته های این مطالعه پیشنهاد می کنند که کلیه های به دست 
آمده از اهداکنندگان فوت شده دیابتی، ممکن است در 

بحران کمبود عضو پیوندی کمک کننده باشند. کوهن در 
خبرنامه انجمن نفرولوژی آمریکا اعالم کرد: »طی دهه 
اخیر، آمار بیماری های کلیوی در این کشور به شدت 
رشد داشته است. به همین علت، آمار کلیه های مورد 
نیاز بسیار بیشتر از کلیه های موجود برای پیوند است. 
به همین علت، استفاده از کلیه های با کیفیت پایین، به 
سرعت باب شده و به عنوان راهی برای کاهش زمان 
انتظار در لیست پیوندی و نیز کم کردن تعداد افرادی 
دست  از  را  خود  جان  کلیه  برای  انتظار  حین  در  که 

می دهند، مطرح شده است.«
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رواج پیوند کلیه از اهداکنندگان دیابتی

نسلجدیدداروهایکاهندهچربیخون

اصلی درمان روماتیسم مفصلی،  هدف 
دنبال  به  و  بیماری  فعالیت  کردن  کم 
این  است.  مفاصل  تخریب  کاهش  آن، 
داروهای  از  گرفتن  کمک  با  هدف 
بیماری  تعدیل کننده  ضدروماتیسم 
تغییر  حدودی  تا  را  بیماری  مسیر  که 
می دهند انجام می شود. این داروها موجب 
کاهش عالیم بیماری شده، همچنین تا 
حدودی تخریب مفصلی را کند می کنند. 
واکنش های  روی  تاثیر  با  داروها  این 
شیمیایی بدن موجب مهار روند التهاب 
در مفاصل می شوند. مهم ترین این داروها 
عبارتند از متوترکسات، سولفاساالزین، 
طال، پنی سیالمین، لفلونومید، هیدروکی 
آزاتیوپرین، سیکلوسپورین.  کلروکین، 

معموال  حداقل 2 قلم از این داروها 
به طور همزمان تجویز می شوند که در 
اغلب موارد، متوترکسات یکی از آنها 
است. تاثیر این داروها روی درد و تورم 
سریع نیست و گاه برای شروع تاثیر این 
داروها باید به مدت چند هفته و یا حتی 

چند ماه مصرف شوند. 
برای مانیتور کردن بیماری معموال از 
آزمایش CRP )پروتئین راکتیو C( استفاده 
می شود. با شروع تاثیر داروها و کاهش 
التهاب، سطح CRP در خون کاهش پیدا 
با  بیماری  کنترل شدن  از  می کند. پس 
دارو، معموال درمان دارویی باید تا آخر 
عمر بیمار ادامه یابد. البته می توان پس 
از مدتی مقدار مصرف دارو را کاهش 
دهد. همچنین، در مورد برخی از عوارض 
جانبی مصرف این داروها نظیر آسیب 
خونساز  های  سلول  کاهش  یا  کبدی 
باید آگاه بود. بنابراین مانیتورینگ بیمار 
ای  عارضه  چنانچه  تا  است  ضروری 
بروز کند، قبل از تشدید تشخیص داده 

و نسبت به تعویض دارو اقدام شود.
  PRNewswire

داروهای ضدروماتیسم 
و مدیریت عوارض

تـازه هـا

مغزی  سکته  خطر  متعددی  عوامل  جدید،  مطالعه  یک  طبق 
افزایش  پره اکالمپسی  به  مبتال  زنان  در  را  بارداری  با  مرتبط 
و  باال  فشارخون  با  که  است  وضعیتی  پره اکالمپسی  می دهند. 
دفع ادراری پروتئین در دوران بارداری تشخیص داده می شود. 
در حدود 3 الی 8 درصد از بارداری ها، با پره اکالمپسی روبرو 
می شوند. زنان باردار مبتال به پره اکالمپسی، در معرض خطر 
میلر،  لیزا  دکتر  هستند.  بارداری  از  پس  و  طی  مغزی  سکته 
نیویورک  در  دانشگاهی  بیمارستان  نفرولوژیست  وسکوالر 
که  است  پیچیده  بسیار  اختالل  یک  اکالمپسی  »پره  می گوید: 
به درستی شناخته شده نیست. مطالعه ما با این هدف بود که 
بتوانیم زنان بارداری را که طی دوران بارداری در معرض خطر 
کنیم.« بارداری هستند شناسایی  با  مرتبط  مغزی  باالی سکته 

بارداری  زن  هزار   89 از  آمده  بدست  اطالعات  محققان، 
پره اکالمپسی  دچار  میالدی   2012 تا  میالدی   2003 بین  که 
200 مورد سکته  آنها،  میان  بررسی کردند. در  را  بودند  شده 
زنان  بررسی ها،  طبق  بود.  داده  رخ  بارداری  با  مرتبط  مغزی 
دچار  بیشتر  برابر   7 بارداری،  با  مرتبط  مغزی  سکته  به  مبتال 
برابر   3 آنها  همچنین،  شوند.  می  اکالمپسی  یا  پره اکالمپسی 
بیشتر در معرض نیاز به مراجعه به بیمارستان به دلیل ابتال به 
یا  پره اکالمپسی  به  ابتال  از  قبل  باال  فشارخون  سابقه  عفونت، 
می   25 شماره  در  مقاله  این  بودند.  خون  انعقادی  اختالالت 
نشریه سکته مغزی آمریکا به چاپ رسیده است. میلر می گوید: 
»ما در جستجوی عوامل خطرسازی بودیم که قابل پیشگیری یا 
درمان باشند. ارتباط میان عفونت های مجاری ادراری و سکته 
مجاری  تحتانی  بخش  عفونت های  زیرا  است،  جالب  مغزی 
ادراری، نه فقط قابل درمان، بلکه قابل پیشگیری اند. زنان مبتال 
سردرد  نظیر  نورولوژی  عالیم  هرگونه  باید  پره اکالمپسی،  به 

را به ویژه در دو هفته اول پس از زایمان جدی بگیرند.«
 Health Day

کردن  کند  و  درد  التهاب،  کاهش  در  کورتیکواستروئیدها 
در  معموال  و  هستند  کارآمد  بسیار  مفصل  آسیب  فرایند 
صورت نتیجه بخش نبودن مصرف داروهای غیراستروئیدی 
مفصل های  از  یکی  تنها  اگر  می شوند.  تجویز  ضدالتهاب 
باشد، استروئید درون مفصل تزریق می شود.  بیمار ملتهب 
توجهی  قابل  میزان  به  تزریق  از  پس  بالفاصله  بیمار  درد 
تسکین می یابد و اثر دارو، بسته به شدت عالیم و پیشرفت 
بیماری روماتیسم مفصلی، چند هفته تا چند ماه دوام دارد. 
فیزیوتراپیست و متخصص کاردرمانی، بیمار را در فراگیری 
روش هایی یاری می کند تا فشار روی مفصل های دردناک 
عالیم  درمان  بر  گیاهی  مکمل های  تاثیر  برسد.  حداقل  به 
مکمل های  از  بعضی  است.  نشده  اثبات  مفصلی  روماتیسم 
گیاهی، مانند پنجه شیطان، روغن دانه گل گاوزبان، پوست 
التهاب  و  درد  دادن  کاهش  دلیل  به  بوسولیا،  و  سفید  بید 
مفصل مورد استفاده قرار می گیرند. گلوکزامین و کندرویتین، 

درد مفصل های فرسوده و دردناک را کاهش می دهد.
 US.Pharmacist

خطر سکته مغزی در پره اکالمپسی 
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