
اوالپاریب  داروی  معتقدند  کارشناسان 
)Olaparib( که نخستین داروی هدفمند 
ژنتیکی برای سرطان پروستات است، می تواند 

انقالبی در درمان این بیماری ایجاد کند.
به گزارش بی بی سی، این شیوه »درمان نفرگرا« 
)precision medicine( )درمان های ویژه 
یک فرد بیمار( قبال برای درمان سرطان تخمدان 
استفاده شده و متخصصان سرطان معتقدند 
می تواند این حوزه را متحول کند. این دارو 
در کارآزمایی های بالینی توانسته سرعت رشد 
تومور را در مردان مبتال به سرطان پروستات 

پیشرفته کاهش دهد. 
پژوهشگران امیدوارند به این ترتیب طول عمر 
برخی از مردان مبتال را افزایش دهند.اوالپاریب 
که شرکت آسترازنکا آن را می سازد و با نام 

تجاری Lynparza عرضه می شود،  با هدف 
قرار دادن سلول های سرطانی دارای یک رمز 
ژنتیکی معیوب آنها را می کشد اما سلول های 
طبیعی که این نقص ژنتیکی را ندارند، در 

امان می مانند.
 شیوه نفرگرا به معنای آن است که بیمارانی که 
بیشترین نفع را از دارو می برند، درمان خواهند 
شد. همچنین از عوارض جانبی سایر داروها که 
ممکن است موثر هم نباشند، پرهیز می شود.

پزشکان در کارآزمایی شان اوالپاریب را با سایر 
داروهایی که به طور رایج برای سرطان پروستات 
تجویز می شوند )داروهای هورمونی به نام های 

آبیراترون و انزالوتاماید( مقایسه کردند.
به گفته پژوهشگران، این داروی جدید توانست 
رشد سرطان پروستات را برای ماه ها به تاخیر 

بیندازد. به این ترتیب این امید ایجاد می شود که 
مردان حتی هنگامی که بیماری شان پیشرفته 
است، می توانند برای مدت طوالنی تری زنده 
بمانند. از هر 8مرد 1نفر در طول عمرش دچار 
سرطان پروستات تشخیص داده می شود. این 
سرطان عمدتا مردان باالی ۵۰ سال را مبتال 

می کند و خطر آن با افزایش سن بیشتر می شود.
همه تومورهای پروستات نیاز به درمان فوری 
ندارند. اگر سرطان پروستات در مراحل اولیه 
باشد و عالمتی ایجاد نکرده باشد، پزشکان تنها 
مراقبت دقیق از آن را توصیه می کنند.برخی از 
موارد سرطان پروستات تهاجمی تر هستند و 
نیاز به درمان دارند اما اگر این درمان به موقع 
و زود شروع شود، می توان این سرطان را 
درمان کرد.باالخره مواردی از سرطان پروستات 
وجود دارند که دیر تشخیص داده می شوند؛ 
یعنی هنگامی که سرطان انتشار پیدا کرده و 
دیگر قابل درمان نیست.همه درمان های سرطان 
پروستات ازجمله اوالپاریب عوارض جانبی 
دارند. پزشکان می توانند بهترین گزینه درمانی 

را به بیماران پیشنهاد کنند.
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■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

سازمان غذا و داروی آمریکا به پزشکان و 
بیماران هشدار داد داروی خوراکی رانیتیدین که 
برای کاهش ترشح اسید معده استفاده می شود، 
به طور داوطلبانه به وسیله شرکت سازنده آن 
ساندوز )زیرمجموعه شرکت نوارتیس( از بازار 

دارویی خارج می شود.
این اقدام پس از آن انجام می گیرد که آلودگی 
داروی تولیدی این شرکت به یک ماده سرطان زا 
 )NDMA( به نامان- نیتروسودی متیل آمین
کشف شد.رانیتیدین که با همین نام ژنریک و 
نیز با نام تجاری زانتاک )Zantac( به صورت 
بدون نسخه و با نسخه به فروش می رسد، 

داروی مهارکننده گیرنده H2 است که میزان 
تولید اسید را در معده کاهش می دهد.

این دارو برای پیشگیری و تسکین سوزش 

سر دل به طور بی نسخه در آمریکا به فروش 
می رسد. همچنین رانیتیدین با نسخه برای 
پیشگیری و درمان زخم های گوارشی و درمان 
ریفالکس )بازگشت محتویات اسیدی معده 

درون مری( تجویز می شود.
سازمان غذا و داروی آمریکا به بیماران توصیه 
کرده اگر بدون نسخه این دارو را مصرف 
می کنند، مصرف انواع دیگر داروهای مشابه 
را در نظر بگیرند و اگر پزشکشان دارو را 
برایشان تجویز کرده،  با پزشکشان دراین باره 
مشورت کنند. سازمان غذا و داروی آمریکا 
همچنین در حال بررسی رانیتیدین تولیدی 

سایر شرکت های داروسازی است تا مطمئن 
شود آنها آلودگی مشابهی ندارند.

چند توزیع کننده بزرگ دارویی در آمریکا 
نیز پس از این اعالم توزیع داروی زانتاک 
اروپا  دارویی  کرده  اند.سازمان  متوقف  را 
نیز اعالم کرده در حال بررسی   )EMA(
رانیتیدین  توزیع شده در کشورهای اروپایی 
از لحاظ آلودگی به این ماده سرطان زاست.

قبال آلودگی با ماده مشابه سرطان زایی باعث 
جمع آوری یک داروی پرمصرف فشارخون 
به نام »والسارتان« از بازارهای دارویی در 

جهان شده بود.
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مرگومیرهایمربوط
بهویپکردندرآمریکا

به۱۲نفررسید
مقامات بهداشتی آمریکا می گویند 
شمار افرادی که به علت بیماری های 
)استنشاق  کردن  ویپ  به  مربوط 
نیکوتین با سیگارهای الکترونیکی( 
درگذشته اند، به 12 نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه و به 
گفته مقامات بهداشتی آمریکا، در 
ریوی  آسیب  مورد  مجموع 8۰۵ 
مربوط به استفاده از سیگار الکترونیکی 
گزارش شده است اما اغلب بیماران 
سابقه مصرف فراورده های سیگار 
ماده   ،THC حاوی  الکترونیکی 
آن  در  موجود  روانگردان  اصلی 
را ذکر کرده اند.تصور می شود این 
افزایش ناگهانی موارد بیماری ریوی 
بر اثر استفاده از سیگار الکترونیکی 
مربوط به کارتریج های آلوده ای باشد 
که برای پرکردن دوبار این سیگارها 
در بازار سیاه به فروش می رسد.بنا 
بر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری های آمریکا )CDC(، این 
12 مرگ در 1۰ ایالت از کالیفرنیا 
گرفته تا فلوریدا رخ داده  و 8۰۵ 
مورد ثابت شده و احتمالی آسیب 
ریوی مربوط به ویپ کردن از 4۶ 

ایالت گزارش شده است.


