عالج محتمل لمرض الضمور العضلي

لمد لمنا بإرسال هذه الدراسة البحثٌة التً تم انجازها مدٌنة أوساكا بالٌابان و بولندا .اذ تظهر هذه الدراسة
أول عبلج محتمل لمرض الضمور العضلً عن طرٌك دواء جزيء صؽٌر مصادق علٌه من طرؾ
اإلؾ.دي.اي .لمد أظهر نجاح االختبار الذي أجري على خبلٌا الفئران المصابة بالضمور العضلً من النوع
 1إمكانٌة استخدام العمار لمعالجة مرضى هذا المرض .و هذا بعض ما جاءت به الدراسة.
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االرٌثرومٌسٌن المتناول عن طرٌك الفم ٌخفض سمٌة الحمض النووي آ.إن.اي فً الضمور العضلً.
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معلومات عن الكاتب:
ملخص:
الهدف:
الضمور العضلً نوع ٌ 1نتج عن توسع تكرار السً.تً.جً فً المنطمة  3الؽٌر مترجمة للدي.إم.بً.كاي.
و تسبب النصوص التً تحتوي على تكرار موسع للسًٌ.و.جً .فً تسمم الحصول على وضٌفة عن
طرٌك انشاء ما ٌسمى بالرٌبونٌوكلٌر فوسً ،و الذي ٌموم بعزل العامل الشبٌه ببانً العضبلت  1و الرابط
البدٌل لتسمم اآلر.إن.اي .على الرؼم أنه ٌمال أن العدٌد من الجزٌئات الصؽٌرة تحسن تسمم اآلر.إن.اي ،لم
تثبت سبلمة اإلستخدام السرٌري ألي منهم نظرا لعدم توفر المعطٌات .وهنا لد شرعنا فً فحص تموضع
المخدر لتحدٌد جزيء صؽٌر و فعال ؼرض االستخدام فً التجارب السرٌرٌة المادة فً ما ٌخص مرض
الضمور العضلً.
األساليب:
لمد لمنا بدراسة لوة الجزٌئات الصؽٌر فً تثبٌط التفاعل بٌن السًٌ.و.جً و اإلم.بً.إن.جً عن طرٌك
العزل و فحوصات المعاٌرة بالفلورسنت .درسنا تأثٌر مركبات الرصاص فً خبلٌا نموذج دي.إم 1.عن
طرٌك تمٌٌم تفٌض فوسً و انماذ الربط ،ولد لمنا أٌضا باختبار تأثٌرهما على المٌسبلٌسنػ و المٌوتونٌا فً
تجارب الدي.ام 1.التً أجرٌت على الفئران.
النتائج:

من بٌن  20من الجزٌئات الصؽٌرة التً تم اختبارها و المصادق علٌها من طرؾ ادارة االؼذٌة والعمالٌر،
أظهر االرٌثرومٌسٌن أعلى نسبة ارتباط بالسًٌ.و.جً ولدرة على تثبٌط ارتباطه بمرض الضمور العضلً
من النوع  .1لمد لام االرٌثرومٌسٌن بتخفٌض تكون الفوسً فً الخبلٌا المصابة بمرض الضمور العضلً
نوع  .1وأظهرت كل من اإلدارة النظامٌة والشفوٌة من االرٌثرومٌسٌن تحسنا فً ما ٌخص المٌوتونٌا و
انعدام التسمم على مستوى فئران التجارب .كما أن التعاطً الفموي لئلرٌثرومٌسٌن بجرعات معدة
لئلستهبلن و على مدة طوٌلة لد اظهر أٌضا تحسنا فً ما ٌخص اضطراب الربط بفئران التجارب.
التفسيرات:
العبلج باالرٌثرومٌسٌن عن طرٌك الفم ،والذي تم استخدامه على نطاق واسع من طرؾ البشر ذوي لدرة
تحمل عالٌة لد ٌكون عبلجا واعدا لمرض الضمور العضلً نوع .1
وهنا بعض االستثناءات من الدراسة التً ٌمكن تحمٌلها كاملة من هنا.
"لؤلرٌثرومٌسٌن أٌضا تأثٌر مضاد لبللتهاب على الجهاز التنفسً ،و التعاطً الفموي و على المدى البعٌد
لهذه المادة هو أمر جار به العمل فً ما ٌخص مرض االنسداد الرئوي المزمن ذو لدرة تحملٌه عالٌة ،وذلن
ألن المستوى الثابت لمعدل العامل العبلجً ٌمكن أن ٌوفر تثبٌطا مستمرا من تفاعبلت السًٌ.و.جً و
مرض الضمور العضري نوع  ،1كما أن العبلج عن طرٌك التعاطً الفموي و لمدة طوٌلة لمادة
االرٌثرومٌسٌن لد ٌكون عبلجا مناسبا لهذا المرض ،عوض الحمن الورٌدٌة الدورٌة .و بالفعل ،لمد الحظنا
تصحٌحا مهما فً الربط فً ما ٌخص مرض الضمور العضلً على مستوى فئران التجارب مع إدارة
جرعة من االرٌثرومٌسٌن المعتمدة لبلستخدام البشري ( 50أو  100مػ  /كػ ٌومٌا ،بً.أو ،).وهذه نتٌجة
مشجعة تشٌر الى امكانٌة اعتماد التجارب السرٌرٌة فً المستمبل لمرض الضمور العضلً نوع  ،1ألن
الجرعة المعطاة الى الفئران على المدى الطوٌل كعبلج فموي لؤلرٌثرومٌسٌن اٌثٌلسوسناٌت توازي~ 10
ملػ  /كػ ٌومٌا لئلنسان البالػ ،و هذه النسبة تدخل ضمن معدل الجرعة الموصً بها لمرضى االنسداد
الرئوي المزمن".
"وفً دراسة سابمة ،تم اختبار االرٌثرومٌسٌن اٌثٌلسوسناٌت استر لتحسٌن إفراغ المعدة للمرضى الذٌن
ٌعانون من الضمور العضلً نوع  1عندما تدار بجرعة  200-50ملػ  /فً الٌوم لمدة  4أسابٌع .وحتى ان
لم ٌبلحظ أي تؽٌٌر جوهري فً معدل تفرٌػ المعدة فً الدراسة ،فإن بعض األعراض المعدٌة المعوٌة ،بما
فً ذلن الؽثٌان ،والمدرة على تناول الطعام ،واإلسهال ،وكذا الوهن فً ما ٌتعلك بمرضى الضمور العضلً
نوع  .1على الرؼم من أن جرعة من االرٌثرومٌسٌن كانت منخفضة نسبٌا ولم ٌتم تمٌٌم أعراض العضبلت
والهٌكل العظمً ،فإن مثل هذه التحسنات ربما تكون لد حدثت من خبلل تحٌٌد الحمض النووي لمادة
لآلر.إن.اي السامة ".
ولكن هناك تحذير في ما يخص القلب عند استعمال هذا الدواء.
لمد تبٌن أن االرٌثرومٌسٌن هو محفز إلطالة فاصل الكٌو -تً لدى بعض المرضى عن طرٌك سد لنوات
البوتاسٌوم .تشوهات التوصٌل الملبٌة هً أعراض خطٌرة لمرض الضمور العضلً نوع  1،و التً تؤدي

فً بعض األحٌان إلى الوفاة المفاجئة .على الرؼم من أن المظهر الرئٌسً هو إطالة أمد فترة للآلر.بً
الفاصلة ومدة الكٌو.آر.إس ،فإن العدٌد من الدراسات تفٌد بوجود فترة مطولة لفاصل الكٌو -تً فً
الدي.ام .1.41.لهذا فإنه ٌتوجب النظر بعناٌة إلشارة العبلج والمرالبة الحذرة إلدارة االرٌثرومٌسٌن فً ما
ٌخص المرضى الذٌن ٌعانون من الضمور العضلً.
وخلص الباحثون مع التصريح التاليي:
" لمد كشفت دراستنا أن االرٌثرومٌسٌن هو أول جزيء صؽٌر معتمد من طرؾ ادارة االؼذٌة والعمالٌرالذي
ٌموم بتحسٌن اضطرابات الربط فً ما ٌتعلك بمرض الضمور العضلً  1عندما ٌتم أخده بجرعة المعتادة
لئلستخدام البشري ،زذلن باإلضافة إلى لدرته على الجمع بٌن العبلج مع عمالٌر ألٌؽنوكلٌوتٌد التً تموم
بتخفٌض سمومة اآلر.إن.اي .كما لؤلرٌثرومٌسٌن مزاٌا عبلجٌة سرٌرٌة ممٌزة ،تماما كما هو مفٌد عن
طرٌك التعاطً الفموي .باإلضافة الى أنه معمول الثمن و آمن للؽاٌة كما تبٌن من استخدامه لمدة طوٌلة
لعبلج االلتهابات واألمراض الرئوٌة .لمد اشارت النتائج الى استخدام مستمبلً واعد لعبلج مرض الضمور
العضلً  1عن طرٌك استخدام االرٌثرومٌسٌن .وعبلوة على ذلن ،فإن توفر معلومات مفصلة بشأن سبلمة
االرٌثرومٌسٌن ٌعجل من استعداده لبلستخدام فً التجارب السرٌرٌة ".
ٌموم الكتاب بالتخطٌط الى دراسات البشرٌة فً المستمبل .نموم باطبلعكم على هذه الدراسة لنجلب اهتمامكم
الى خطورة مرض الضمور العضلً الذي ٌتطور ببطء ...حتى ٌصل الى ان ٌكون السبب الرئٌسً للموت،
وذلن بسبب اتصاله مع الجهاز التنفسً و فشل الملب المفاجئ .هذا العمار لد ال تٌم ترشٌحه لئلستخدام من
طرؾ المرضى المرٌبون من الوفاة أو الذٌن ولدوا بهذا المرض.

