دواء اﻟﺴــﺮﻃﺎن اﻟﺠﺪﻳــﺪ “ﻓﻴﺘﺮاﻛﻔــﻲ”
وﻟﻤﺎذا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ | س/ج ﻓﻲ دﻗﺎﺋﻖ
 .1ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﻓﺘﻐﻴﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﺣﻘﻖ اﻟﻌﻠﻢ اﻧﺘﺼﺎر ًا
ﺟﺪﻳﺪًا وﻣﻬﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض .ﺣﺼﻞ ﻋﻘﺎر ﻓﻴﺘﺮاﻛﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إدارة اﻟﻐﺬاء
واﻟﺪواء ) (FDAاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺠﺎرب ﻣﻄﻮﻟﺔ ،اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮض.
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
وﻣﺎذا ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻼج اﻟﺴﺮﻃﺎن؟
ﻫﻞ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ؟
وﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﺘﺮاﻛﻔﻲ؟
ﻓﻴﺘﺮاﻛﻔﻲ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻌﻘﺎر  ،Larotrectinibأو ) (LOXO-101, ARRY-470اﻟﺠﺪﻳﺪ،
واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮﻃﺎن ،وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء.
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻘﺎر ﺟﺎء ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﺛﻼث ﺗﺠﺎرب ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ  55ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ  76ﻋﺎﻣًﺎ ،ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻧﻮاﻋ ًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﻷورام ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨًﺎ إزاﻟﺘﻬﺎ ﺟﺮاﺣﻴًﺎ ،أو ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻓﻌﻼً وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ
إزاﻟﺔ أورام اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺮاﺣﺔ أو ازدادت ﺳﻮءًا ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج.
ووﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ،%80 – 75ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬي
ﻃﻮر اﻟﻌﻘﺎر ،واﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ اﻟﻤﺼﻨﻌﺘﻴﻦ.

ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .اﻟﺪواء ﻳﻌﺎﻟﺞ
أﺷﺨﺎﺻ ًﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أورام ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﻔﺮة وراﺛﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣ ًﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣـﻦ؛ ﻷن اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺸـﺄن اﻟﻄﻔـﺮات
اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻵن – ﺳــﻜﻮت ﻏــﻮﺗﻠﻴﺐ ،ﻣﻔــﻮض إدارة
اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء

ﻣﺎذا ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻼج اﻟﺴﺮﻃﺎن؟
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺨﻼﻳﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ،وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﺻﺎﺑﺔ
ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﺗﻐﺰو اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨُﺴﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ،وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
أن ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺋﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤُﺼﺎب.
وﺑﺨﻼف ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻮدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﺳﻮاءً ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻊ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪه اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻷول ،أو ﻓﻲ ﺟﺰء آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ.
هنا أدرك الباحثون أهمية البحث عن طريق مختلف ،فتوصلوا إلى أن السمات الجزيئية
للورم ،مثل سماته الوراثية ،ذات أهمية أكثر من المكان الذي بدأ منه النمو،
وغيروا فلسفة العلاج ،من الاعتماد على علم التشريح والعلاج الكيميائي الذي
يستهدف الخلايا السرطانية ،إلى علم الأحياء ،بالبحث عن عقاقير تعالج الأورام
على أساس الصفات الوراثية ،وليس موقعها في الجسم ،وهو ما نجح فيه فيتراكفي،
بحسب تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ،التي أقرت العقار في  26نوفمبر/
تشرين الثاني.

دﻳﻔﻴﺪ ﻫﺎﻳﻤﺎن ،رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﻴﻤﻮرﻳﺎل ﺳﻠﻮن ﻛﻴﺘﺮﻳﻨﻎ ﻟﻌﻼج
اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻳﻘﻮل:
“كنا نعالج مرضى السرطان تقليديًا باستهداف الأجزاء التي انتشرت فيها الخلايا
السرطانية أما العقار الجديد ،فيعمل بصرف النظر عن الجزء الذي شهد نمو الورم
السرطاني ،طالما وُجدت الطفرة الجينية المحددة المسؤولة عن هذا الورم”.

ﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر؟
ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎذﻳﺮ ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻗﻞ إﺛﺎرة ﻟﻠﻘﻠﻖ.

اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ،

وﺗﺴﻤﻢ

اﻟﻜﺒﺪ،

واﻟﺴﻤﻴﺔ

أﻛﺜﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪20ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺎﻗﻠﺔ أﻣﻴﻦ اﻷﻻﻧﻴﻦ ،وزﻳﺎدة ﻧﺎﻗﻠﺔ أﻣﻴﻦ اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎت ،وﻓﻘﺮ اﻟﺪم ،واﻹرﻫﺎق،
واﻟﻐﺜﻴﺎن ،واﻟﺪوﺧﺔ ،واﻟﺴﻌﺎل ،واﻟﺘﻘﻴﺆ ،واﻹﻣﺴﺎك ،واﻹﺳﻬﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻵﺛﺎر
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %10ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻄﻴﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﻣﻦ إﻛﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرب.
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺴﺤﺮي ..ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻋﻼج اﻻﻛﺘﺌﺎب اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻲ
ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﻄﺐ  2018أﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ

ﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج؟
ﺳﻴﻄﺮح اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ أﻗﺮاص أو ﻛﺒﺴﻮﻻت ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،وﺷﺮاب ﻟﻸﻃﻔﺎل .وﻳﻮﺻﻒ
اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـ “ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤﻦ”.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ  393أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ “ﺑﺎﻳﺮ” ﺗﺘﻮﻗﻊ
أﻧﻪ “ﻻ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ”.
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات إﻟﻰ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ  %73ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻟﻜﻦ  %40ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اﺣﺘﺎﺟﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺸﻔﺎء.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﻌﻘﺎر ،رﻏﻢ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ،ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺑﺪاﺋﻞ.

