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جامعه  و  آمریکا  نورولوژي  آمریکایي  آکادمي 
آمریکایي اپي لپسي راهنما جدید را در رابطه با 
پروگنوز و درمان اولين تشنج بدون عامل مشخص 

در بزرگساالن منتشر کرد.
این راهنما، تنها یک توصيه نامه ساده سياه و سفيد 
نيست. این مساله بسيار مهم است که پزشکان درگير 
با بيماراني که اولين تشنج بدون عامل مشخص خود 
را تجربه مي کنند، بدانند که چه رویکردي براي آنها 
بهتراست. پزشکان باید خطر فردي عود تشنج را 
در برابر عوارض جانبي داروهاي آنتي اپي لپتيک 
سنجيده و ترجيحات بيمار مطلع و آموزش دیده را 

درنظر داشته باشند.
بزرگساالني که دچار اولين تشنج بدون عامل 
مشخص مي شوند، 21 تا 45 درصد بيشتر احتمال 
دارد که در عرض 2 سال بعد نيز دوباره دچار حمله 
تشنجي شوند، خصوصا آنکه این ميزان خطر در 
سال اول بيشتر است. عواملي که خطر عود را بيشتر 
مي کنند، شامل سابقه قبلي   سکته مغزی یا دیگر 
عوامل خونریزي دهنده مغزي، داشتن نوار مغزی 
همراه با یک ناهنجاري اپي لپتي فرم، ناهنجاري قابل 
توجه در تصویربرداري مغزي، و تشنج شبانه است. 
این ميزان خطر براي بيماراني که بالفاصله تحت 
درمان با داروهاي ضد تشنج قرار مي گيرند، کمتر 

خواهد بود.
نشریه  در  شواهد،  بر  مبتني  گایدالین  این 

Neurology به چاپ رسيده است.

درمان کنيم يا درمان نکنيم؟
درگير  نورولوژیست ها  حاضر،  حال  در 
این مساله هستند که آیا اولين تشنج بدون عامل 
مشخص درمان شود یا منتظر شوند تا اگر بيمار 
دومين حمله تشنجي خود را تجربه کرد، آنگاه 
وي را تحت درمان با دارو قرار دهند. آنها همراه 
با بيمارانشان، باید ميان شناخته شدن به عنوان 
بيمار تشنجي و به دنبال آن، رعایت نکات الزم 
را مانند عدم رانندگي یا بيکار شدن خطر بروز 
حمله تشنجي دیگر، که مي تواند منجر به صدمات 

جسمی یا حتي مرگ مي شود، تعادل برقرار کنند.
در  گایدالین  این  نویسندگان  اعضاي 
بررسي هاي خود 47 مقاله مرتبط را شناسایي کردند 
و توصيه ها را به قدرت شواهد موجود مرتبط کرده 
و به آنها امتياز دادند. آنها در مجموع، تشنج هاي 
بدون علت مشخص را که در مطالعه هاي موجود 
یافته بودند، به 2 دسته گسترده تقسيم کردند: 1( 
تشنج با اتيولوژي نامشخص 2( تشنجي که در 
رابطه با یک ضایعه مشخص مغزي از قبل موجود 
یا اختالل پيش رونده سيستم عصبي مرکزي باشد. 
آناليزهاي آنها نشان داد بروز تجمعي عود تشنج در 
طول زمان افزایش یافته و اغلب آنها در طول 1 تا 

2 سال اول پس از نخستين حمله تشنجي بروز 
مي کنند. بيشترین خطر نيز در همان سال اول است.  

32 درصد در سال اول و تنها 46 درصد تا 5 سال.
خطر عود تشنج تحت شرایط خاص دو برابر 
مي شود. براي نمونه، یک ضایعه خونریزي دهنده 
مغزي قبلي، مانند تشنج، در مقایسه با بيماراني که 
تشنج بدون عامل مشخص داشته اند، با افزایش 
ميزان نسبي خطر عود در 1 تا 5 سال، یعني 2/55 برابر 
همراه است. شواهد قوي همچنين پيشنهاد مي کنند 
که وجود یک EEG که نشانه هایي از اپي لپسي 
داشته باشد، خطر عود را بيشتر مي کند. این ميزان 
افزایش، در مقایسه با بيماراني که ناهنجاري خاصي 

در EEG خود ندارند، 2/16 برابر خواهد بود. 
در مورد دیگر عوامل، شواهد با قدرت متوسطي 

وجود دارند که خطر عود را بيشتر مي کنند. اگر 
بيماري نتایج تصویربرداري غيرطبيعي در مغز داشته 
باشد، در مقایسه با افرادي که نتایج تصویربرداري 
مغزي آنها طبيعي است، نسبت خطر در 1 تا 4 سال، 
2/44 برابر خواهد بود. تشنج شبانه نيز در مقایسه 
با افرادي که تشنج را در زمان بيداري و هوشياري 
داشته اند، نسبت خطر را در 1 تا 4 سال، 2/1 برابر 

خواهد کرد. 
از سوی دیگر، اگر حمله تشنجی، محل فوکال 
باشد، یعنی می توان گفت به مشکالت ارتباط ميان 
نورون ها. مربوط است اما اگر هيچ نقطه فوکالی پيدا 
نشود، EEG کامال طبيعی باشد و MRI نيز مشکل 
خاصی را نشان ندهد، در این شرایط، خطر عود 
تشنج کاهش یافته و به 20 تا 25 درصد خواهد رسيد.

بسياری از بيماران این خطر 25 درصدی را قبول 
می کنند، اما بعضی نيز آن را باال می دانند. اگر بيماری 
تصميم به شروع دارودرمانی گرفت و بعدا از ادامه 
درمان سرباز زد، باز با همان خطر 25 درصدی 
روبر است. البته باید توجه داشت که داروهای 
در دسترس کنونی، نسبت به داروهای قدیمی، 
کمتر سميت دارند. سابقا، اگر بيماری تصميم به 
دارودرمانی می گرفت، تصميم بزرگی گرفته بود، 
اما خبر خوب آنکه، در حال حاضر داروهایی 

وجود دارند که بسيار خوب تحمل می شوند.
البته نکته منفی این داروها آن است که، داروهای 
جدیدتر بيماری زمينه ای را تغيير نمی دهند. در واقع، 
آنها عالیم را درمان می کنند که البته در بسياری از 
موارد نتيجه خوبی هم می دهند. بيمار می تواند 
روزانه یک قرص مصرف کند و حمله تشنجی هم 

نداشته باشد.
بررسی های انجام شده نشان می دهند که درمان 
فوری پس از حمله اوليه، خطر بروز حمله بعدی را 
در طول 2 سال نخست پس از حمله تشنجی اول 
کاهش می دهد. این کاهش ميزان خطر ممکن است 

به 35 درصد هم برسد.

پروگنوز طوالنی مدت
شواهد حاکی از آن هستند، در مقایسه با مواردی 
که شروع درمان با تعلل آغاز شده و به بعد از بروز 
حمله دوم تشنج کشانده شده، درمان فوری با 
داروهای ضدتشنج نيز بعيد است شانس رسيدن به 
بهبود تشنج پایدار را افزایش دهند. در حالی که عود 
تشنج می تواند باعث بروز پيامدهای جدی روانی 
اجتماعی شود، مانند از دست دادن مجوز رانندگی 
و محدود شدن در محل کار، بعضی مطالعات حاکی 
از آن هستند که تفاوت قابل توجهی در مقياس های 
کيفيت زندگی استاندارد دو ساله بيماران، ميان 
درمان فوری با داروهای ضدتشنج یا به عقب 
انداختن شروع درمان تا بروز حمله دوم وجود 

ندارد.
این گایدالین جدید زمانی در دسترس قرار 
گرفته که تعریف کنونی استاندارد اپی لپسی در حال 
تغيير است. ليگ بين المللی عليه اپی لپسی، تعریف 
جدیدی را ارائه کرده که افراد با حمله تشنجی بدون 
عامل مشخص را نيز در برمی گيرد. این افراد باید 
حداقل خطر 60 درصدی عود تشنج را در طول 
10سال بعدی داشته باشند. در حال حاضر، اینگونه 
تصور می شود که بيمار باید 2 حمله تشنجی داشته 
باشد تا تحت نام اپی لپسی شناخته شود. بسياری 
از پزشکان اینطور آموزش دیده اند که یک حمله 
تشنج، اپی لپسی نيست و بنابراین، نباید درمان 

شود.
درمان هایی که برای این بيماران تجویز می شود، 
کاربامازپين،  فنوباربيتال،  فنی توئين،  از  عبارتند 

والپروئيک اسيد و الموتریژین.

خبــر

نانو راکت مغناطيسی برای حمل دارو
Nano: محققان هلندی با استفاده از نانوذرات مغناطيسی اقدام به ساخت نانو راکت حامل  
دارو کردند که می تواند با اعمال ميدان مغناطيسی محتویات دارویی خود را در محل مورد نظر 
رهاسازی کند. با این روش می توان پليمرزوم ها را به گونه ای مهندسی کرد که بتوانند محتویات 
دارویی را با خود حمل کنند و با ابزاری شبيه به موتور، راکت ها به سوی هدف حرکت کنند. 
ترکيبات بسيار کوچک موجود در این ساختار به گونه ای هستند که با هم واکنش داده و یک 
نيروی فشاری ایجاد می کنند که عامل حرکت این نانوساختار است. بنابراین، مولکول های 

بزرگتر به عنوان بار درون این نانوحامل می توانند به نقطه مورد نظر منتقل شوند.
این نانوحامل، همانند یک راکت، به سوی هدف حرکت کرده و با رسيدن به نقطه مورد نظر 
منفجر می شود. در واقع درون این نانوحامل دریچه های مغناطيسی قرار داده شده است که با 

اعمال مغناطيس می توان آن ها را گشود و مولکول های بزرگ را رهاسازی کرد.

تسکين درد با نانوميله های دارای پوشش پروتئينی
Nano: یک گروه تحقيقاتی از مؤسسه علوم مواد سلولی دانشگاه کيوتو موفق به ارائه روشی شدند که در 

آن از نانوميله های طال برای هدف گيری گيرنده های درد استفاده می شود.
نانوميله های طال ابعاد کوچکی دارند، به طوری که طول و عرض آن ها بين یک تا صد نانومتر است. 
پژوهشگران این پروژه اقدام به پوشش دهی نانوميله های طال با نوعی پروتئين کردند، پروتئينی که چربی 
را در بدن منتقل می کند. به این پروتئين ها ليپوپروتئين گفته می شود. این پوشش دهی موجب می شود تا 
 TRV1 نانوميله ها به غشاء سلول های عصبی متصل شوند که این کار از طریق گيرنده های درد موسوم به

انجام می شود.
پرتوهای مادون قرمز به این نانوميله های دارای پروتئين گيرنده های درد تابيده می شود. این نانوميله ها 
گرم شده و موجب فعال شدن گيرنده های درد در بدن می شود. با این کار یون های کلسيم از بين غشاء 
اجازه عبور پيدا می کنند. با فعال شدن، گيرنده های درد حساسيت خود را از دست داده و به نوعی 

موجب تسکين درد می شوند. نکته مهم دیگر آن است که گرمادهی به نانوميله های طال موجب فعال 
شدن گيرنده ها می شود بدون این که اثری روی غشاء باقی گذارد، اثری که معموالً موجب آسيب غشاء 

می شود.
تحقيقات پيشين نشان داده  بود که نانوذرات مغناطيسی نيز می توانند موجب فعال شدن گيرنده های 

درد شوند که این کار با اعمال ميدان مغاطيسی انجام می شود. در 
این روش الزم است سلول های هدف به شکل ویژه ای اصالح 
شوند. در این پروژه نياز به اصالح ژنتيکی سلول ها نيست و کارایی 

نانوميله های 1000 بار بيشتر از نانوذرات مغناطيسی است.
توتسویا موراکامی از محققان اصلی این پروژه می گوید: 
»این نانوذرات طال می توانند به مدت طوالنی درون بدن باقی 
بمانند. کسانی که دردهای مزمن دارند می توانند از تزریق 

موضعی این نانوذرات استفاده کنند.«
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دیابت  آمریکایی  انجمن   :Medscape
و انجمن آمریکایی قلب به تازگی بيانيه 
در  را  شده ای  روزآمد  و  مشترک  علمی 
مورد پيشگيری از بيماری قلبی عروقی در 
منتشر  نوع 2  دیابت  به  مبتال  بزرگساالن 
کرده است. این بيانيه که نسخه قبلی آن در 
سال 2007 منتشر شده بود، در دو نشریه
Diabetes Care  و Circulation به 

چاپ رسيده است. 
اطالعات  از  خالصه ای  سند،  این  در 
سال  از  شده  منتشر  مطالعات  به  مربوط 
2008، همچنين تغييراتی که در راهنما دیگر 
از سازمان های مربوط براساس این داده ها 
منتشر شده، آورده شده است. تمامی تالش 
اعضای دو انجمن، بر همخوانی توصيه ها 

بوده است.
در این گایدالین، معيارهای تشخيصی، 
انجمن   2010 سال  توصيه های  شامل 
 HbA1c آمریکایی دیابت مبنی بر استفاده از
در تشخيص دیابت، مدیریت سبک زندگی، 
شامل فعاليت فيزیکی و تغذیه، مدیریت وزن، 
استفاده از آسپيرین، کنترل گلوکز، مدیریت 
فشار خون، مدیریت ليپيد، غربالگری برای 
عوارض کليوی و بيماری های قلبی عروقی 
و فهرستی از موضوع های مورد چالش که 
نياز به تحقيقات بيشتری دارند، آورده شده 

است.
تغییرات عمده در الفبای مراقبت از 
دیابت در طول 8 سال گذشته: محققان 
می گویند از سال 2007، تغييرات عمده ای در 
اجزای الفبای مراقبت از دیابت رخ داده است. 
در گذشته، سوال اصلی آن بود که آیا کاهش 
بيشتر از باالترین حد نرمال HbA1c که 7 
درصد است، مزایای بيشتری برای بيماری 

قلبی عروقی خواهد داشت.
نتایج 3 کارآزمایی اصلی که در سال 
2008 انجام شده اند، نشان می دهند این مساله 
خيلی واقعيت ندارد. بنابراین، 7 درصد هنوز 
هم یک هدف است، اما وقتی بر پيشگيری 
از بيماری قلبی عروقی تمرکز شود، گلوکز 
تنها هدف اصلی نيست.راهنما موجود در 
مورد فشار خون در بيماران مبتال به دیابت 
نيز اخيرا از هدف 130/80 ميلی متر جيوه 
جيوه  ميلی متر   140/90 به  و  رفته  باالتر 
مهم  کارآزمایی های  در  زیرا  رسيده اند، 
 ACCORD مانند کارآزمایی فشار خون
سال 2010، مشخص شد هدف 130/80، 
مزایای خاصی را متوجه بيمار نمی کند و 
با عوارض جانبی بيشتری همراه است. به 
نظر می رسد هدف کنونی )140/90( برای 

پيشگيری از CVD مناسب تر است.
تصميم  مهم ترین  کلسترول،  در بحث 
به داده های سال 2013 باز می گردد. در آن 
سال، انجمن آمریکایی قلب و کالج آمریکایی 
کاردیولوژی به پزشکان توصيه کردند دیگر 
سطح باالی LDL را در بيماران درمان نکرده 
و به جای آن، در همه بيماران در معرض 
خطر CVD از استاتين ها استفاده کنند. این 
دستورالعمل که توصيه می کند اغلب بيماران 
مبتال به دیابت نوع 2 تحت درمان با دوزهای 
متوسط تا باالی استاتين ها باشند، مورد تائيد 
انجمن آمریکایی دیابت هم قرار گرفت. در 
بخش مربوط به اصالحات سبک زندگی، 
ذکر شده کارآزمایی Look AHEAD که 
در سال 2013 منتشر شده، نشان می دهد 
هرچند مداخالت سختگيرانه سبک زندگی 
خطر CVD را کم نمی کند، باعث ارتقای 
عملکرد و کيفيت زندگی بيماران شده و 
تعداد داروهای مورد نياز بيماران دیابتی را 

کاهش می دهند.

دستورالعمل پيشگيری 
درمان کنیـم؟از بيماری قلبی عروقی

 درمان نکنیـم؟

توصيه های روزآمد شده 
واکسيناسيون آنفلوآنزا

تــازه ها

Medscape: براساس خط مشی جدید 
آکادمی آمریکایی کودکان، واکسيناسيون 
آنفلوآنزا باید برای همه پرسنل بهداشت 
و درمان اجباری باشد. این بيانيه بوسيله 
آکادمی  این  عفونی  بيماری های  کميته 
که  است  این  هدف  است.  شده  ارایه 
در سال 2020،  آنفلوآنزا  واکسيناسيون 
90 درصد پرسنل بهداشت و درمان را 
پوشش دهد، اما بيشترین پوشش که در 
فصل آنفلوآنزای 2013-2014 دیده شد، 
تنها 75 درصد پرسنل را در بر گرفته بود. 
ایميونيزاسيون اجباری موثرتر از برنامه 
این  در  است.  داوطلبانه  ایميونيزاسيون 
صورت، ميزان پوشش افراد به 94 درصد 

خواهد رسيد.
آنفلوآنزا  توصیه های روزآمد شده 
برای کودکان: واکسن آنفلوآنزا بهترین راه 
برای حفاظت کودکان در برابر این ویروس 
است. ویروس آنفلوآنزا غير قابل پيش بينی 
است و هميشه نمی توان شدت آن و اینکه 
تا چه اندازه گروه های مختلف جمعيتی 
را تحت تاثير قرار می دهد، پيش بينی کرد. 
واکسينه شدن با واکسن آنفلوآنزا در هر 
سال، به طور قابل توجهی خطر بستری 
شدن کودکان را در بيمارستان در اثر این 
بيماری کاهش می دهد و به دنبال آن، دیگر 
اعضای خانواده و جامعه نيز محافظت 

می شوند. 
مير  و  مرگ  درصد   90 گذشته،  در 
کودکان  در  آنفلوآنزا  اثر  در  کودکان 
فصل  در  می شد.  دیده  نشده  واکسينه 
کودک   145  ،2014-2015 آنفلوآنزای 
آنفلوآنزا  با  مرتبط  بيماری های  اثر  در 
فوت کردند که اغلب آنها نيز هيچ بيماری 

زمينه ای خاصی را هم نداشتند. 
توصيه   کودکان  آمریکایی  آکادمی 
می کند والدین کودکان خود را در اولين 
فرصت واکسينه کنند، زیرا فصل آنفلوآنزا 
ممکن است در اوایل پائيز یا زمستان آغاز 
شود یا بيشتر از یک پيک از این بيماری 
دیده شود و تا اواخر فصل بهار هم به طول 
انجامد. در این بيانيه، توصيه های مربوط به 
استفاده روتين از واکسن فصلی آنفلوآنزا و 
داروهای ضدویروسی در کودکان به روز 
شده اند. این آکادمی توصيه می کند تمامی 
افراد 6 ماهه و باالتر، شامل همه کودکان و 

نوجوانان، ساالنه واکسينه شوند.
آنفلوآنزای  فصل  نکات  مهم ترین 
است:  زیر  موارد  شامل   2015-2016
1( واکسن آنفوالنزا جهانی ساالنه با یک 
واکسن سه ظرفيتی یا چهار ظرفيتی انجام 
شود )هيچ یک بر دیگری برتری ندارند(، 
سال  آنفلوآنزای  واکسن  گونه های   )2
 H3N2  یا A 2016-2015، آنفلوآنزای
و B یا Yamagata lineage هستند 
شده  استفاده  گونه های  به  نسبت  که 
متفاوت  گذشته،  سال  واکسن های  در 
دربرگيرنده  واکسن سه ظرفيتی  هستند. 
 A/California/7/2009 )H1N1(
A/ همچنين   ،pdm09-like virus

 Switzerland/9715293/2013
B/ و   )H3N2(-like virus
 Phuket/3073/2013-like virus
است.   )B/Yamagata lineage(
موارد  بر  عالوه  نيز  4ظرفيتی  واکسن 
)B/ اضافی   B ویروس  حاوی  فوق، 
 Brisbane/60/2008-like virus

)[B/Victoria lineage] است.
تا 8 سال،  ماه  برای کودکان 6   )3 
الگوریتم موجود روزآمد شده تا تغييرات 
سال  به  نسبت  را  ویروس  گونه های 
گذشته، منعکس کند. این بيانيه، از سوی 
دیگر، استفاده از داروهای ضدویروسی 
را به منظور پيشگيری و درمان آنفلوآنزا 
در کودکان پوشش می دهد. پزشکان باید 
بيماری  به  مشکوک  کودکان  بی درنگ 
چه  هر  تا  دهند  تشخيص  را  آنفلوآنزا 

سریع تر درمان ضدویروسی آغاز شود.
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Medscape: در دو تصميم جداگانه، کميسيون 
 )panobinostat( »اروپا داروی »پانوبينوستات
را با نام تجاری Farydak و ساخت شرکت 
نوارتيس، برای درمان مالتيپل ميلوما و در ترکيب 
با »دابرافنيب« )dabrafenib(، با نام تجاری 
Tafinlar و ساخت شرکت نوارتيس، و داروی 
نام تجاری  با  را   )trametinib( »ترامتينيب«
درمان  برای  نوارتيس،  Mekinist و ساخت 
مالنومای پيشرفته مورد تائيد قرار داد. نظرات 
مثبتی که در مورد این دو محصول در ژوئن 2015 
ارایه شده بودند، منجر به این تائيدیه شده است. 
تائيد پانوبينوستات که نوعی داروی خوراکی 
است، برای استفاده در ترکيب با »بورتزوميب« 
ضدالتهابی  عامل  یک  و   )bortezomib(
مبتال  بزرگساالن  درمان  برای  )دگزامتازون(، 
به  مقاوم  یا  عودکننده  ميلومای  مالتيپل  به 
درمان، اعالم شده که پيش از این، حداقل دو 
عامل  یک  و  بورتزوميب  شامل  درمان،  دوره 
ایمونومدوالتوری، دریافت کرده باشد. در ایاالت 
متحده نيز پانوبينوستات برای همين اندیکاسيون 

تائيدیه گرفته است.
هيستون  مهارکننده  نخستين  پانوبينوستات، 
اروپا  اتحادیه  در  دسترس  قابل  از  استيل  دی 
است. این دارو معرف یک گزینه درمانی جدید 
که  است  ميلوما  مالتيپل  به  مبتال  بيماران  برای 
بيماری شان پس از درمان های استاندارد مراقبت 

پيشرفت کرده است.
بيماران مبتال به مالتيپل ميلوما اغلب دچار 
عود بيماری یا توقف پاسخ به درمان می شوند. 
پانوبينوستات مکانيسم عملکرد جدیدی را ارایه 
اثربخشی پاسخ به درمان  می دهد که می تواند 
بهبود بخشد.  بيماران  استاندارد مراقبت را در 
این تئوری مطرح است که فعاليت اپی ژنتيک 
در  سلولی  عملکرد  بازیابی  به  پانوبينوستات 

بيماران مبتال به مالتيپل ميلوما کمک می کند.
تائيد اروپایی پانوبينوستات براساس داده های 
آناليز یک زیرگروه از 147 بيماری است که در 
 PANORAMA-1 مطالعه  محوری   3 فاز 
وارد شده و پيش از آن، حداقل دو رژیم درمانی، 
شامل بورتزوميب و یک عامل ایمونومدوالتوری، 

دریافت کرده بودند.
پانوبينوستات،  ترکيب  کارآزمایی،  این  در 
دارونما،  ترکيب  با  دگزامتازون،  و  بورتزوميب 
بورتزوميب و دگزامتازون، در بيماران مبتال به 
مالتيپل ميلومای عود کننده یا عودکننده و مقاوم 
مقایسه شدند. ميانه بقای بدون پيشرفت بيماری 
در گروه پانوبينوستات، 7/8 ماه بيشتر از گروه 

دارونما محاسبه شد.
شایع ترین عوارض جانبی غيرهماتولوژیک، 
شامل اسهال، خستگی، تهوع و استفراغ بودند. 
ظاهر  درمان  با  که  هماتولوژیک  سميت های 
شدند، عبارت بودند از ترومبوسيتوپنی، آنمی، 

بيشتر  که  قلبی،  لنفوپنی. حوادث  و  نوتروپنی 
تاکی کاردی،  دهليزی،  فيبریالسيون  همه  از 
تپش قلب و تاکی کاردی سينوسی، و همچنين 
حوادث سنکوپ، در بيماران گروه پانوبينوستات 
در مقایسه با پالسبو، بيشتر دیده شد. قطع درمان 
به دليل عوارض جانبی در 36/2 درصد بيماران 
رخ داد که مهم ترین دالیل آن، عبارت بودند از 
اسهال، آستنی، خستگی و پنومونی.مرگ های حين 
درمان که ربطی به مالتيپل ميلوما نداشتند، در گروه 

پانوبينوستات بيشتر از گروه پالسبو دیده شد

درمان ترکيبی در مالنوما بهتر از 
مونوتراپی است

دابرافنيب  داروی  دو  ترکيب  تائيد 
 )trametinib( ترامتينيب  و   )dabrafenib(
مالنومای  به  مبتال  بزرگساالن  در  تجویز  برای 
متاستاتيک یا غير قابل برداشتی است که موتاسيون 
BRAF V600 هم دارند. این بيماران، در حدود 
40 درصد تمامی موارد مالنوما را تشکيل داده و 
اغلب تهاجمی هم هستند. هر دوی این داروها برای 
درمان مالنوما در اروپا تائيد شده اند، اما برای استفاده 
مجزا. ترکيب این دو دارو به تازگی در ایاالت متحده 

نيز مجوز ورود به بازار دارویی را گرفته است.
مجوز جدید بازاریابی در اروپا براساس نتایج 
 COMBI-v و COMBI-d فاز 3 مطالعه های
صادر شده است. در مطالعه COMBI-d، متوسط 

بقای کلی بيماران با درمان ترکيبی، 6 ماه بيشتر از 
مونوتراپی دابرافنيب بوده است. بيشتر بيماران در 
گروه ترکيبی در مقایسه با گروه مونوتراپی، در 
سال 1 و 2 زنده ماندند. در این مطالعه، موضوع 
نگران کننده ای در مورد ایمنی داروها گزارش نشد. 
در گروه ترکيبی، شایع ترین عوارض جانبی که 
حدود 20 درصد بيماران را درگير کرد، عبارت 
بودند از تب، خستگی، تهوع، سردرد، لرز، اسهال، 
راش، آرترالژی، پرفشاری خون، استفراغ، سرفه، 

و ادم محيطی.
یک  از   ،COMBI-v مطالعه  در 
ومورافنيب  نام  به  دیگر،   BRAF مهارکننده 
مقایسه،  داروی  عنوان  به   )vemurafenib(
استفاده شد. متوسط بقای کلی بيماران، به طور 
قابل توجهی در ترکيب دابرافنيب و ترامتينيب، 
در مقایسه با ومورافنيب مونوتراپی، بيشتر گزارش 
مورتاليتی  ميزان  نيز،  بيماران  پيگيری  در  شد. 
بيماران در گروه ترکيبی در مقایسه با مونوتراپی 

کمتر بود.
در حال حاضر، متخصصان مالنوما معتقدند 
ترکيب یک مهارکننده BRAF و یک مهارکننده 
MEK، باید به عنوان استاندارد مراقبت در بيماران 
 BRAF مبتال به مالنوما پيشرفته که موتاسيون
مثبت هستند، مورد استفاده قرار گيرد و تاکيد 
می کنند که درمان ترکيبی به جای یک مهارکننده 

BRAF به تنهایی تجویز شود.
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