ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داروی ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﺎﺑﺖ
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داروی ﻗﺪﯾﻤﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ« ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ در درﻣﺎن
اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ داروی دﯾﺎﺑﺖ را ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ در اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﯿﺪوز ﻻﮐﺘﯿﮑﻒ اﯾﻦ دارو دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻣﺘﻔﻮرﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﻮآﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻔﻮرﻣﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت زﯾﺎد ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﻮرﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺘﻔﻮرﺗﯿﻦ ﯾﮏ داروی راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎﻟﻘﻮه درﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻮرد

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﻮرﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺧﻮاص

ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دارو اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﯾﻦ دارو ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر در درﻣﺎنﻫﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ »ﺑﻦ ژﻧﮓ« ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺳﺮﻃﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وی ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ ژن  BRAFﮐﻪ ﺟﻬﺶ در آن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽﺷﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻓﻨﻔﻮرﻣﯿﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو داروی  dabrafenibو  trametinibدر ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ درﻣﺎن اﯾﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻼﻧﻮم ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

