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محققان بریتانیایی و آمریکایی با انتشار نتایج یک مطالعه 
 )GCD59( glycated CD59 آینده نگر، نشان دادند
بیومارکر جدید غربالگری و تشخیص  می تواند یک 
دیابت بارداری به حساب آید. داده های به دست آمده 
از این مطالعه نشان داد انجام یک تست خونی تنها که 
به اندازه گیری GCD59 در هفته 24 تا 28 بارداری 
بپردازد، می تواند با حساسیت و اختصاصیت باالیی، 

دیابت بارداری را در زنان تشخیص دهد. 

نتایج این مطالعه در نشریه 
Diabetes Care، وابسته به انجمن دیابت آمریکا، 

منتشر شده است.
با توجه به آنکه درمان دیابت بارداری، خطر عوارض 
را کاهش می دهد، گایدالین های بالینی منتشر شده از 
 American College سوی انجمن های علمی، مانند
 American و of Obstetrics and Gynecology
Diabetes Association، توصیه به غربالگری زنان 

باردار غیردیابتی برای دیابت بارداری می کنند. در حال 
دو  رویکرد  از  دائم  به طور  درمانی  استاندارد  حاضر، 
مرحله ای استفاده می کند. قدم نخست، تجویز تست 
تحمل گلوکز )GCT( است. در این مرحله، قند خون 

یک ساعت پس از نوشیدن یک محلول 
قندی اندازه گیری می شود. اگر 

تست فرد باردار در این مرحله 
تست  وی  از  باشد،  مثبت 

مرحله دوم به عمل می آید، یعنی تست تحمل گلوکز 
خوراکی )OGTT(. این مرحله تکلیف تشخیص دیابت 

بارداری را مشخص می کند.
برای انجام این تست، زن باردار باید پیش از گرفتن 
نمونه خون اولیه، ناشتا باشد. به دنبال آن، یک محلول 
گلوکزی نوشیده و هر ساعت، تا 3 ساعت، از وی نمونه 
خون گرفته می شود. این تست ها زمان زیادی را هدر 
داده، برای بیمار راحت نیست و تکرارپذیری ضعیفی 
دارد. دیگر تست هایی که HbA1c یا فروکتوزامین را 
اندازه می گیرند، حساس نیستند و به طور روتین در طول 
مراقبت های پره ناتال برای غربالگری و تشخیص 
دیابت بارداری به کار نمی روند. به این ترتیب، 
نیاز به روش های تشخیصی دقیق، ساده تر 
و راحت تر برای تشخیص دیابت باردرای 

کامال احساس می شود.
پروتئینی که تحت عنوان CD59 شناخته 
می شود، مهارکننده سیستم کمپلمانی 
است که توسط گلوکز باال در دیابت 
 glycated گلیکولیزه شده و به شکل
می آید.  در   GCD59 یا   CD59
باعث کاهش   CD59 غیرفعال شدن
اثرات حفاظتی آن شده و صدمات با واسطه 
کمپلمان را تقویت می کند. این وضعیت 
نقش مهمی در بروز فرایندهای منجر 
به عوارض دیابت، مانند نفروپاتی، 

نوروپاتی و رتینوپاتی دارد.

در این مطالعه، محققان سطح CD59 را در پالسمای 
1000 زن که تحت غربالگری روتین و تشخیص دیابت 
بارداری در هفته های 24 تا 28 بارداری قرار گرفته بودند، 
اندازه گیری کردند. 500 تا از این نمونه ها از زنانی به 
دست آمده بود که تست GCT در آنها با شکست 
مواجه شده و به دنبال آن، تست تکمیلی OGTT را 
انجام داده بودند. از این تعداد، 127 مورد با تشخیص 
دیابت بارداری مواجه شدند. هدف اولیه مطالعه، ارزیابی 
 GCT برای پیش بینی نتایج plasma GCD59 دقت
 plasma GCD59 بود. اهداف ثانویه، بررسی دقت
 OGTT در پیش بینی تشخیص دیابت بارداری بوسیله
و ارتباط plasma GCD59 با شیوع نوزادان بزرگتر 

برای سن بارداری یا LGA در نظر گرفته شد.
نتایج این مطالعه نشان داد، در مقایسه با گروه کنترل، 
 GCT در زنانی که plasma GCD59 میانگین سطح
آنها مشکل داشت، 8/5 برابر و زنانی که مبتال به دیابت 
بارداری بودند، این میزان 10 برابر بود. نتایج همچنین 
نشان داد که اندازه گیری plasma GCD59، مستقال و 
با حساسیت و اختصاصیت باال، گروه موارد را از کنترل 
جدا می کند، حتی پس از آنکه متغیرهای دیگر مانند سن 
بارداری، شاخص توده بدنی، نژاد/ قومیت، سن مادر و 
سابقه قبلی دیابت، تعدیل شده و اثرات آنها حذف شد.
نویسندگان این مطالعه عنوان می دارند که مطالعه مذکور، 
نخستین مطالعه ای است که نشان داده اندازه گیری تکی 
plasma GCD59 می تواند به عنوان یک روش ساده برای 
شناسایی زنانی استفاده شود که GCT مختل داشته و در 
معرض خطر باالی دیابت بارداری قرار دارند. این نتایج نشان 
می دهد اندازه گیری این بیومارکر جدید مرتبط با بیماری ممکن 
است یک روش جایگزین راحت و موثر برای روش های 
کنونی دست و پاگیر باشد که در حال حاضر برای غربالگری 
و تشخیص دیابت بارداری استفاده می شوند. مطالعه حاضر 
درهای جدیدی را به روی مطالعات چندمرکزی 
 ،plasma GCD59 می گشاید تا کاربرد بالینی
به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص دیابت 

بارداری، تائید شود.
 Scientific American :منبع

بیومارکر جدید برای تشخیص دیابت بارداری

 American Journal محققان در مقاله ای که در نشریه معتبر
شدند  مدعی  رسانده اند،  چاپ  به   of Gastroenterology
لوبیپروستون Lubiprostone در درمان یبوست مزمن در بیماران 
مبتال به دیابت، ایمن و اثربخش است. در واقع، لوبیپروستون می تواند 
به طور هفتگی، حرکات خودبخودی روده )SBMs( را افزایش داده و 
زمان عبور کولون )CTT( را در بیماران مبتال به دیابت و یبوست مزمن 
 ،pH motility ایدیوپاتیک کاهش می دهد. با استفاده از کپسول های
محققان توانستند به طور عینی نشان دهند لوبیپروستون، در مقایسه با 
پالسبو، به طور قابل توجهی CTT را در بیماران مبتال به دیابت که از 
یبوست رنج می برند، کاهش می دهد. یبوست شایع ترین عارضه 
گوارشی در این دسته از بیماران است. آنها همچنین دریافتند که میانگین 
نمره هفتگی SBMs در گروه لوبیپروستون در مقایسه با پالسبو، به طور 

قابل توجهی نسبت به نمره پایه افزایش داشته است. با توجه به آنکه شیوع 
دیابت در دنیا به طور معنی داری رو به افزایش است، نیاز به داروهایی که 
عوارض گوارشی دیابت را بهبود بخشند، به شدت احساس می شود. 
این یافته ها ممکن است نحوه مراقبت را از بیمار تغییر دهند. محققان 
مدرسه پزشکی اموری در آتالنتا، بیماران مبتال به دیابت را که با یبوست 
مزمن ایدیوپاتیک دست و پنجه نرم می کردند، از کلینیک بیماران سرپایی 
در دو مرکز پزشکی آکادمیک گردآوری کردند. میانگین سنی بیماران 
56/9 سال و بیماران هر دو گروه از نظر داده های پایه و دموگرافیک  مشابه 
بودند. در یک کارآزمایی دو سو کور و تصادفی شده، 37 بیمار تحت 
درمان با لوبیپروستون 48 میکروگرم روزانه و 39 بیمار نیز با پالسبو، به 
مدت 8 هفته درمان شدند. محققان برای ارزیابی CTT از یک کپسول 
 )Buffalo از شرکت SmartPill با نام( wireless motility

استفاده کردند. پیامد اولیه این مطالعه، تفاوت در تعداد SBMs در هفته، 
در مقایسه با وضعیت پایه برای هر یک از گروه ها در هر هفته، پس از 
آغاز دوره درمانی بود. پیامد ثانویه این مطالعه، دربرگیرنده تغییرات 
در CTT پس از 4 هفته درمان، PAC-QOL پس از 8 هفته درمان، 
تغییرات نسبت به پایه در ارتباط با عالیم گوارشی، و نیاز به داروهای 
نجات بخش در هفته های 2، 4 و 8 درمان بود. طی 8 هفته درمان، بیماران 
گروه لوبیپروستون، به طور میانگین 1/83 بار بیشتر از بیماران گروه 
کنترل، در هفته SBMs داشتند که این اختالف میان دو گروه از نظر 
 CTT ،آماری معنی دار بود. در هفته 4 درمان، در مقایسه با وضعیت اولیه
در گروه لوبیپروستون، به طور میانگین 13 ساعت کاهش و در گروه 
پالسبو 7 ساعت افزایش داشت. طول مدت اثر درمانی هم حدود 20 
ساعت گزارش شد. PAC-QOL در هر دو گروه بهبود نشان داد، 
اما تفاوت میان آنها از نظر آماری معنی دار نبود. هیچ تفاوتی در ارتباط 
با عالیم گوارشی و نیاز به تجویز داروهای نجات بخش میان دو گروه 
پس از 8 هفته درمان دیده نشد. عوارض جانبی جدی هم در طول مطالعه 
گزارش نشد. محققان مدعی هستند که قوت این مطالعه در طراحی آن 
نهفته است، زیرا روی بیماران دیابتیک و گنجاندن نتایج عینی و ذهنی 
مرتبط با بیمار تمرکز دارد.  داروی لوبیپروستون در حال حاضر برای 
درمان یبوست مزمن ایدیوپاتیک، سندرم روده تحریک پذیر با یبوست 
غالب، و یبوست القا شده در اثر مصرف اوپیوئیدها تائید شده است، اما تا 
کنون به طور گسترده در بیماران دیابتیک ارزیابی نشده بود. نکته مهم در 
مورد این مطالعه آن است که علیرغم بهبودی قابل توجه در تواتر حرکات 
روده، عالیم کلی کیفیت زندگی میان دو گروه درمانی و پالسبو تفاوتی 
نشان نداد.  محققان اذعان دارند که هرچند حجم نمونه این مطالعه نسبتا 
اندک است، نتایج آن پیشنهاد می کنند که درمان استاندارد شناخته شده ای 
برای یبوست ایدیوپاتیک و سندرم روده تحریک پذیر با یبوست غالب 

ممکن است به طور موثری یبوست را در افراد دیابتیک هم بهبود دهد.
 Medscape :منبع

درمانی موثر برای بیماران دیابتیک و مبتال به یبوست مزمن

محققان با ارایه آخرین یافته های خود، براساس آنالیز داده های Medicare، مدعی 
شدند مصرف باالی استاتین ها عموما با کاهش خطر بیماری آلزایمر مرتبط است، اما 
این اثر به طور قابل توجهی تحت تاثیر نوع محصول، نژاد و قومیت بیمار قرار دارد.

این گزارش متذکر می شود که تحقیقات پیشین هم پیشنهاد کرده بودند ارتباط 
محافظتی میان استاتین ها و بیماری آلزایمر دیده می شود.

برهمین اساس، برای ارزیابی این اثرات، تیمی متشکل از محققان دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی، داده های نزدیک به 400 هزار بیمه شده را که از داروهای کاهنده کلسترول 
خون استفاده می کردند، آنالیز کردند. برای ارزیابی ارتباط استفاده از استاتین ها و 
بروز بیماری آلزایمر، محققان مصرف باال و پائین استاتین ها و نوع آنها را برای 4 
استاتینی که بیش از همه تجویز می شود، مورد ارزیابی قرار دادند: سیمواستاتین، 

آتورواستاتین، پراواستاتین و روزوواستاتین.
نتایج نهایی حاکی از آن بودند که در فاصله سال های 2009 و 2013، 1/72 درصد 
از زنان و 1/32 درصد از مردان دریافت کننده این داروها، ساالنه مبتال به بیماری 
آلزایمر شدند. در این میان، مردان سفیدپوست کمترین میزان بروز را، یعنی 1/23 
درصد داشتند. میانگین ساالنه تعداد روزهای مصرف استاتین ها در مردان سیاه و 
اسپانیایی زبان کمتر از افراد سفیدپوست بود. این اختالف قابل توجه بود، زیرا مصرف 
زیاد استاتین ها، که به صورت مصرف حداقل 50 درصد روزها در طول یک سال، 
برای حداقل 2 سال تعریف شد، با کاهش خطر بیماری آلزایمر، 15 درصد برای 

زنان و 12 درصد برای مردان، ارتباط داشت.
ارتباط میان استاتین ها و بیماری آلزایمر براساس نژاد/قومیت و جنسیت بیماران 

تفاوت نشان می دهد. به عبارت دیگر، در حالی که این خطر برای مردان اسپانیایی تبار، 
زنان و مردان سفیدپوست و زنان سیاه پوست کاهش داشت، ارتباط قابل توجهی 
در میزان خطر برای مردان سیاه پوست که مواجهه قابل توجهی با استاتین ها داشتند، 
در مقایسه با مواجهه کمتر، نشان داده شد. به طور خاص، در حالی که مواجهه باال 
با سیمواستاتین با خطر کمتر بیماری آلزایمر برای زنان سفید، سیاه و اسپانیایی تبار 
همراه بود، همچنین برای مردان سفید و اسپانیایی تبار، هیچ کاهشی در خطر بیماری 

آلزایمر در مردان سیاه پوست با هیچ نوعی از استاتین ها دیده نشد.
نویسندگان این مطالعه گزارش می کنند که آتورواستاتین با کاهش خطر بیماری 
آلزایمر میان زنان سفید، سیاه و اسپانیایی تبار، همچنین مردان اسپانیایی تبار همراه 
است، و اینکه پراواستاتین و روزوواستاتین باعث کاهش خطر بروز بیماری آلزایمر 

در زنان سفیدپوست می شود.
JAMA Neurology :منبع

مصرف باالی استاتین ها، و کاهش خطر بیماری آلزایمر 

محققان بریتانیایی و آمریکایی اعالم کردند

طبیعی  موتاسیون های  با  درمانی  ژنوم 
سودمند می تواند منجر به ایجاد درمانی 
جدید برای اختالالت خونی تهدید کننده 

حیات شود.
با ایجاد یک موتاسیون طبیعی سودمند 
در سلول های خونی و با استفاده از تکنیک 
ویرایش ژن CRISPR، محققین دانشگاه 
هموگلوبین  تولید  توانسته اند  سیدنی 
دستاورد  این  سازند.  فعال  را  جنینی 
می تواند به درمان کم خونی داسی شکل 

و سایر اختالالت خونی منجر شود.
افراد مبتال به تاالسمی و کم خونی داسی 
آسیب دیده ای  بالغ  هموگلوبین  شکل، 
دارند  و این امر آنها را نیازمند استفاده 
برای  داروها  برخی  با  خون  ترزیق  از 
مدت زمان طوالنی می سازد. با این حال، 
بیماران مبتال به این بیماری ها که دارای 
نام  به  سودمند  طبیعی  موتاسیون  یک 
کمتری  عالیم  هستند،   British-198
را از این بیماری ها نشان می دهند زیرا 
این موتاسیون موجب روشن شدن ژن 
هموگلوبین جنینی می شود که در حالت 
می شود.  خاموش  تولد  از  بعد  طبیعی 
هموگلوبین جنینی اضافی موجود در خون 
این بیماران، تمایل زیادی برای اتصال به 
اکسیژن دارد و می تواند کمبود مربوط به 
هموگلوبین بالغ را برطرف سازد. به همین 
دلیل محققین تصمیم به استفاده از تکنیک 
CRISPR-Cas9 برای تغییر این تک ژن 
درون ژنوم گرفتند و نشان دادند که با وارد 
 British-198 کردن موتاسیون سودمند
تولید  می توان  خونی  های  سلول  به 
به  داد.  افزایش  را  جنینی  هموگلوبین 
نظر می رسد که British-198 جایگاه 
اتصال جدیدی را روی KLF1 شناسایی 
می کند و موجب روشن شدن ژن هایی 

در سلول های خونی می شود.
Stem Cell News :منبع

ژنوم درمانی برای 
اختالالت خونی کشنده

تـازههـا

موضوع مصرف مکمل های آهن در بیماران مبتال به نارسایی مزمن 
قلبی، همچنان پس از انتشار نتایج دو مطالعه جدید که به بررسی 
تجویز خوراکی و داخل وریدی پرداخته اند، محل بحث و جدل است.
در مطالعه EFFECT-HF محققان نشان دادند در بیماران مبتال 
 )VO2( به نارسایی قلبی، با و بدون آنمی، پیک جذب اکسیژن
پس از 3 بار تزریق وریدی فریک کربوکسی مالتوز در مقایسه با 
استاندارد مراقبت به طور قابل توجهی افزایش دارد، در حالی که در 
مطالعه IRONOUT محققان دریافتند ظرفیت عملکردی و دیگر 
پیامدهای بیماران با مکمل آهن خوراکی که ارزان قیمت هم بود، 
 ،IRONOUT بهبودی نداشته است. محققان معتقدند کارآزمایی
مطالعه ای عالی با یک گروه حرفه ای است، اما نتیجه گیری ساده آن، 
این است که آهن خوراکی در نارسایی قلبی کار نمی کند. در واقع، 
اغلب این بیماران به جذب آهن مقاومت نشان می دهند که به نظر 
می رسد با واسطه هپسیدین انجام شده و اگر آهن هم به بدن نرسد، 

بیمار نمی تواند کاری انجام دهد.

تزریق داخل وریدی آهن
مطالعه برچسب  باز EFFECT-HF، 525 بیمار عالمتدار مبتال 
به نارسایی قلبی کالس 2-3 براساس تقسیم بندی NYHA، کسر 
جهشی بطن چپ کمتر یا مساوی 45 درصد، آنمی فقر آهن )فریتین 
سرم کمتر از 100 میکروگرم در لیتر یا اگر اشباع ترانسفرین کمتر 
از 20 درصد بوده، فریتین سرم بین 100 تا 300 میکروگرم در لیتر 
بوده باشد( و هموگلوبین کمتر از 15 گرم در دسی لیتر، را بررسی 
کرده است. از این میان، 174 بیمار که واجد شرایط بوده و توانستند 
تست ورزش کاردیوپولمونری انجام دهند، به طور تصادفی به دو 
گروه مساوی دریافت کننده فریک کربوکسی مالتوز داخل وریدی 
در روزهای صفر، هفته 6، و هفته 12 )میانگین دوز درمانی: 1024 
میلی گرم( یا درمان استاندارد قرار گرفتند. در گروه آهن تزریقی، 
میانگین فریتین پایه 62/06 نانوگرم در میلی لیتر و میانگین هموگلوبین 

نیز 12/93 گرم در دسی لیتر بود.
پیامد اولیه که تغییر در پیک VO2 در هفته 24 در نظر گرفته 
شد، در گروه آهن تزریقی به طور قابل توجه و معنی داری نسبت 
به گروه مقابل بهبود نشان می داد )میانگین تفاوت: 1/04 میلی لیتر/ 

کیلوگرم/ دقیقه(.
پیامد ثانویه که شیب تولید ونتیالسیون/ دی اکسید کربن در دقیقه 
و پیک میزان کار تعریف شد، در دو گروه مشابه بودند، هرچند گروه 
آهن تزریقی به طور قابل توجهی در کالس NYHA و ارزیابی 

جهانی بیمار براساس گزارش خود، بهبود نشان دادند.
محقق ارشد این مطالعه معتقد است، نتایج به دست آمده، یافته های 
دو مطالعه قبلی را، یعنی FAIR-HF و CONFIRM-HF، تائید 
می کنند که تزریق آهن به صورت تزریقی میزان راه رفتن را در 6 
دقیقه و کیفیت زندگی بیماران را بهبود داده و میزان بستری شدن 

بیماران مبتال به نارسایی قلبی را کاهش می دهد.
ذکر این نکته الزامی است که تزریق آهن در آمریکا فقط برای 
آنمی فقر آهن تائید شده و ماگزیمم دوز تائید شده هم 750 میلی گرم 
است، بنابراین بیش از نیمی از بیماران مطالعه EFFECT-HF خارج 

از این تائیدیه قرار می گیرند.
البته باید گفت، هرچند آهن تزریقی مزایای خود را نشان داده، 

تجویز روتین آن گران قیمت بوده و چالش های لجستیکی خود را دارد.
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مکمل های آهن در نارسایی قلبی: 
تزریقی، نه خوراکی!

خـبـر


