اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﺪز را ﺑﮕﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۵
ﺗﺎﮐﻨﻮن درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ دوز ﻣﺸﺨﺺ
دارو و در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVرا ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﺳﺴﻪ »ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ« ﻣﺒﻠﻎ  140ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »Intarcia

 «Therapeuticsﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و درﺻﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و داروی ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه از وﯾﺮوس  HIVرا ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﯾﺎ  12ﻣﺎه وارد ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ،اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«Intarcia» .
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از اﯾﺪز اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزه
ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ رﻫﺎ ﺷﺪن دوز دارو و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺳﺎزی اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻫﺎی داده ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺮخ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز را داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﺬﮐﻮر
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ آن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و راﻫﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺸﻨﺪه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ » «ITCA 650ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2در
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی  FDAﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

