
 ) دکتر مریم اسالمی (

 است FDA دییدر آستانه تا یلیهموف یبرا یژن درمان

 

شود.  دییماه تا نیممکن است اواخر ا EntranaDez به نام CSL Behring یژن درمان

BioMarin ،Pfizer ،Bayer  وFreeline Therapeutics یلیهموف یبرا یژن درمان زین 

 در حال توسعه دارند.

 

انتظار دارند تا دو سال  یاریاست و بس دیجد یمملو از درمان ها یلیهموف یلوله برا خط

 کنند. افتیرا در FDA دییتا خیتار ندهیآ

 

، Aimee Tharaldsonدر ماه گذشته،  AMCP Nexus 2022در  یاصل یسخنران کی در

Pharm.D.در  ینی، داروساز ارشد بالEmerging Therapeutics  درEvernorth در ،

آنها، ژن  انیشده و در حال ظهور صحبت کرد. در م دییتأ را  یاخ یتخصص یداروهامورد 

 داد. یرا هدف قرار م یلیاز جمله هموف یماریب نیوجود داشت که چند یفراوان یدرمان

 

 یرا فهرست کرد که برخ یلیهموف یبرا یتارالدسون در ارائه خود هشت روش ژن درمان

هستند. از هشت مورد، سه مورد خاص  ندهیشده در چند ماه آ ینیب شیپ دییتا خیاز آنها با تار

آن وجود  یبرا یشده ا دییتا یژن درمان چیهستند که در حال حاضر ه B یلیهموف یبرا

 ندارد.

 

CSL Behringگروه  ا،یالدلفی، در حومه فEntranaDez (etranacogene 

dezaparvovec) یلیدرمان بالقوه هموف یرا برا B 2022کند. در ماه مه  یم یرهبر ،

FDA کیولوژیدرخواست مجوز شرکت ب (BLA) نیا انیدر پا یریگ میو تصم رفت،یرا پذ 

 شود. ماه یم ینیب شیپ

 



 یژن درمان کیاست،  BioMarinاز  valoctocogene roxaparvovecاز آن،  پس

روط استفاده مش یبرا A. Valoctocogene roxaparvovec یلیدرمان بالقوه هموف یبرا

شود. در  یبه بازار عرضه م Octavian یشده است و با نام تجار دییاروپا تا هیدر اتحاد

. رفتیپذ یدر اکتبر سال جار یقاتیتحق رماند یرا برا BLA کی FDAمتحده،  االتیا

 شود. یریگ میتصم 2023رود تا ژوئن  یانتظار م

 

 Pfizer'sو  Genentechعبارتند از  B یلیهموف یژن درمان یدهایکاند ریسا

fidanacogene elaparvovec  وVerbrinacogene setparvovec  ازFreeline 

Therapeutics. Fidanacogene elaparvovec فاز  یشیدر حال حاضر در مرحله آزما

 یرا برا 3قصد دارد مطالعات فاز  Freeline Therapeuticsاست.  3

verbrinacogene setparvovec آغاز کند. هر دو شرکت  2023سال  لیدر اوا

 کنند. افتیرا در FDA دییتا 2024در سال  دوارندیام

 

Pfizer ،Genentech  وBayer یلیهموف یدر خط لوله برا یژن درمان یداهایکاند زین A 

 وارد بازار شوند. 2025و  2024 یهاسال یموارد ط نیا رودیدارند. انتظار م

 

است،  یلیبه هموف انیمبتال یبرا یزندگ تیفیود کبهب دبخشینو یژن درمان اگرچه

بار مصرف تا سال  کی یدرمان ها نیساالنه ا نهیکند که هز یتارالدسون خاطرنشان م

 یکند که اگرچه برخ یخاطرنشان م نیدالر برسد. او همچن اردیلیم 25تواند به  یم 2034

مورد استقبال قرار گرفت، در حال حاضر  یبه عنوان بالقوه درمان یدرمان ها دارا نیاز ا

 ادعا وجود ندارد. نیا دییتا یبرا یاطالعات کاف

FDA یدالر ونیلیم 3.5 یژن درمان Hemgenix یلیهموف یرا برا B کرد دییتأ 

 

 کنند. یآماده م متیگران ق اریبس یژن درمان یپرداخت کنندگان خود را برا

امروز اعالم کرد که  FDA مت،یگران ق اریبس یژن درمان ندهیاز تعداد فزا یآغاز دوره ا با

Hemgenix (etranacogene dezaparvovec)  مصرف  کباریرا به عنوان درمان



با فاکتور  رانهیشگیکه در حال حاضر تحت درمان پ B یلیبزرگساالن مبتال به هموف یبرا

 وجود ندارد. یماریب نیکرده است. که در افراد مبتال به ا دییهستند تا یانعقاد

 

نشان داد  (ICER) یو اقتصاد ینیبال یدارو توسط موسسه بررس نیمستقل از ا یبررس کی

که  یتوجه افرادقابل ییجودرمان و صرفه یاثربخش لیبه دل یدالر ونیلیچند م متیکه ق

 لیحال، تحل نیهفته. با ا کیندارند، موجه است.  یفاکتور انعقاد قیبه تزر یازین گرید

 .دیدالر رس ونیلیم 2.96تا  2.93 نیب یمتیق هب ICER نهیهز یاثربخش

 

دارو، امروز در  یابی، شرکت تابعه بازارCSL Behring، شرکت مادر CSL یسخنگو

 ونیلیم 3.5فهرست  متیمتحده با ق االتیرا در اسرع وقت در ا کسیگفت که همگن یلیمیا

 خواهد کرد. یدالر تجار

 

 یکل ستمیس یها برا نهیدر هز یقابل توجه ییصرفه جو متیق نیکه ا میمطمئن هست ما

 یزیخونر زانیرا با کاهش م B یلیهموف یکند و بار اقتصاد یم جادیا یبهداشت یمراقبت ها

سال ها  ی( باال که برا9عامل ) FIXسطوح  جادیو ا رانهیشگیحذف درمان پ ایساالنه، کاهش 

 آمده است. لیمیدهد. " در ا یکاهش م یقابل توجه طوربه  ابد،ی یادامه م

 

CSL کرد. قبال  به عنوان  یمعرف یدرمان امروز یرا به عنوان نام تجار کسیهمگن

Etranadez کند و از  ینام را بازنشسته م نیشرکت ا نیشد، اما ا یشناخته مHemgenix 

 کند. یاستفاده م

 

اعالم کرد که در مورد  ICERماه منتشر شد،  نیا لیکه در اوا یگزارش سینو شیپ در

 نیتر عیممکن است خطر سرطان کبد، شا ایآ نکهیبر کبد و ا Hemgenixاثرات بلندمدت 

 ینیبال یایبه مزا ICERوجود دارد.  ییدهایدهد، ترد شینوع سرطان کبد، را افزا

Hemgenix  رتبهB+ اسیرا در مق A-D ایباال از سود کوچک  نانیدهنده اطمداد که نشان 

 بزرگ است. دهیفا کیاز متوسط  نانیماط

 



 

David Rind, M.D.  

 متیخود گفت که محدوده ق لیمی، امروز در اICER یارشد پزشک ریمد ،ندیر دیوید

شامل  یلیهموف یبرا دیدرمان جد کیتمام ارزش  با  یدهد که تقر ینشان م ICER یشنهادیپ

 است." متیگران ق اریبس یفاکتورها ینیگزیجا ضی"تعو نهیهز

 

خاطرنشان کرد که  نیگزارش، همچن سینو شیاز محاسبات در پ یبرخ حیبا توض ند،یر

داشته باشند  ازین یفاکتور انعقاد قیممکن است همچنان به تزر Hemgenixافراد مبتال به 

از  شیب یلیدرمان هموف نهیهز نی. او گفت، بنابراابدی یکاهش م یاثرات ژن درمان رایز

 کس خواهد بود.یبار مصرف همگن کی نهیهز

 

 شود،یمؤثر م یهابا ژن رفعالیغ یهاژن نیگزیمصرف که جا کباری یروش درمان نیچند

 یآتروف یبرا ی، درمانZolgensmaشده و در حال استفاده هستند، مانند  دییتأ FDAتوسط 

 Medicaidمانند  یکنندگان عمومو پرداخت گرانمهیب ماران،ی. اما بستون فقرات یعضالن

 کنندیم یاز آنها هستند و سع یشتریتعداد ب یبرا یسازادهدر حال آم Medicareو 

را به عهده گرفت. عقد  یهفت رقم یهادرمان نهیهز توانیکه چگونه م ابندیرا ب ییهاراه

که پرداخت را بر اساس نحوه عملکرد  ییدارو یهابر ارزش با شرکت یقرارداد مبتن

مقابله  یبرا دوارندیکنندگان اماست که پرداخت ییهایاز استراتژ یکی کنند،یم میدرمان تنظ

 باال از آن استفاده کنند. یهامتیبا ق

 

تا  کندیکمک م یکنندگان فردنادر هستند به پرداخت هایماریاز ب یاریکه بس تیواقع نیا

 یکم اریتعداد بس ای -نداشته باشند  یعضو چیممکن است ه رایکنند، ز تیریرا مد هانهیهز

 .شودیدرمان م متیگران ق یکه با ژن درمان یطیدر شرا -از آنها 

 



درمان شده با درمان  طیشرا یدارا یتعداد اعضا ،یتعداد ژن درمان شیحال، با افزا نیا با

 .ابدی یم شیافزا زین متیگران ق اریبس یها

 

٪ از موارد 15حدود ، Hemgenix دییامروز در مورد تا FDA یمطبوعات هیانیب طبق

 هستند. B یلیهموف یلیهموف

 

ICERزد  نیمنابع، تخم ریو سا هایماریاز ب یریشگیمرکز کنترل و پ یها، با استفاده از داده

درمان با اتراناکوژن  طیمتحده واجد شرا االتیبزرگسال در ا 860که در مجموع حدود 

در سال تحت  طیواجد شرا مارانیدرصد از کل ب 20 نکهیدزاپاروووک هستند. با فرض ا

فهرست  متی. با قرندیگ یتحت درمان قرار م ماریب 172ساالنه  رند،یگ یدرمان قرار م

دالر در  ونیلیم 602در مجموع  ماریتعداد ب نی، درمان اCSL Behring یدالر ونیلیم 3.5

 دارد. نهیهز سال

 

بهتر  B یلیدر هموف یکبد یدر هدف قرار دادن سلول ها یژن درمان یناقل ها دیخط جد

 است

 یبیترک لیکردند که م جادیاصالح شده مرتبط با آدنو ا یروسیو دیکپس کی یمحققان آلمان

 دارد. یکبد یبا سلول ها یشتریب

 

 مرتبط با آدنو  روسیو یناقل هااز  B یلیهموف یبرانوظهور  یها یژن درمان اکثر

AAV) ) کنند. یهدف استفاده م یکبد یبه سلول ها یکیرساندن مواد ژنت یبرا 

 .چدیپ یم DNAشده اند که به دور ژنوم  لیتشک ینیپروتئ دیکپس کیاز AAV یوکتورها 

 

 IXفاکتور  دیتول یبرا یکیژنت یها العملدستور ی، ژنوم حاوB یلیهموف یبا ژن درمان 

  است. B یلیمفقود شده در هموف یاست که عامل انعقاد

شود و به  یبدون پوشش م یکیشود، ماده ژنت یبه سلول کبد متصل م دیکه کپس یهنگام

 شود.  یداخل سلول آزاد م



شدن  تهفاکتور لخ دیتول هیمحل اول رایهستند ز یلیهموف یهدف ژن درمان یکبد یسلول ها

 خون هستند.

 

 یهایبادیآنت ایخون  یهانیمانند پروتئ مار،یاز عوامل ب یموارد، برخ یبرخ در

هدف  یهاسلول لیتبد یآن برا ییتعامل کرده و در توانا دیبا کپس توانندیم کننده،یخنث

 یسلول ها ،یکبد یممکن است عالوه بر سلول ها یروسیو یکنند. ناقل ها جادیاختالل ا

 نیآزاد کنند. به هم یخود را در مکان نامناسب یکیو بار ژنت هندهدف قرار د زیرا ن گرید

هدف و به حداقل رساندن از  یسلول ها لیدر تبد ییبهبود کارا یمحققان در تالش برا ل،یدل

 یناقل ها رییانحراف به مناطق خارج از هدف، به تغ قیناقل از طر یدست دادن حامل ها

 دهند. یادامه م یروسیو

 

از محققان در  یمیمنتشر شد، ت Hepatologyدر مجله  2022که در آگوست  یامطالعه در

به  شتریب لیبا تما دیجد یروسیناقل و کی جادیا یبرا AAV2 یدهایآلمان با اصالح کپس

، دو AAV2 یبردارها یکیژنت یبا مهندس میت نیکار بودند. ا نیبه دنبال ا ،یکبد یهاسلول

در هدف قرار  یدست آوردند که به طور قابل توجهرا به  MLIV.Aو  MLIV.K دینوع جد

 خود بودند. یبهتر از ناقل اصل یکبد یدادن سلول ها

 

 MLIV.Kنشان داد که  جیشد، نتا شیآزما B یلیمدل موش مبتال به هموف کیکه در  یهنگام

عمل  IXفاکتور  تیدر بازگرداندن فعال AAV2تا چهار برابر بهتر از ناقل  MLIV.Aو 

 انسان مشاهده شد. یکبد یبا استفاده از سلول ها شاتیدر آزما یمشابه جیکردند. نتا

 

 هیانیب کیهانوفر، در  یاز دانشکده پزشک .Nadja Meumann ،Ph.D یاصل سندهینو

 قا  یطرف کبد را دق کیکه از  میبود AAVما در کار خود به دنبال انواع »گفت:  یمطبوعات

 یباد یاز آنت گر،ید ی. از سوشوندیسرگردان نم گرید یهاو به بافت دهندیهدف قرار م

 .کنند یکننده فرار م یخنث یها

 

و  ومنیاست، م ازین یشتریب قاتیمطالعه در انسان به تحق یها افتهیقبل از اعمال  اگرچه

 یممکن است به غلبه بر چالش ها با آنت دیناقل جد یگونه ها نیکنند که ا یهمکاران اشاره م



به  تریپاسخ قو ن،یکمک کنند. عالوه بر ا AAV یکننده نسبت به وکتورها یخنث یها یباد

فراهم کند که ممکن است  ینیبال یهاطیامکان کاهش دوز را در مح تواندیم IXفاکتور 

 را کاهش دهد. متیالعاده گران قدرمان فوق کی نهیهز

 یانعقاد خون در خانه جمع آور شیتوسعه آزما یدالر برا ونیلیم 12از  شیب یشرکت هلند

 کرده است

Enyzyr یلیافراد مبتال به هموف یبرا یبزرگ شرفتیآن پ یخانگ شیآزما ستمیکه س دیگویم 

 کنند. تیریمد ییرا به تنها یماریب نیا توانندیآنها بهتر م رایخواهد بود، ز

 

ماه بست و  نیا لیرا در اوا یدور مال کی Enzyre یهلند یصیدهنده دستگاه تشخ توسعه

انعقاد خون در خانه خود  شیتوسعه پلت فرم آزما شبردیپ یدالر برا ونیلیم 12.4حدود 

گذاران انجام شد و  هیسرما ریبا مشارکت سا Oost NLتوسط  یمال نیکرد. تام یجمع آور

 دولت هلند بود. زا یاعتبار نوآور کیشامل 

 

Enyzyr خود به نام  یصیتشخ یادامه توسعه پلت فرم فناور یبودجه برا نیاز اEnzyPad 

و گسترش  داریپا دیخط تول ،ینیبال شاتیاز آزما تیبودجه به حما نیاستفاده خواهد کرد. ا

 کمک خواهد کرد. ینیمراقبت بال ماتیاستفاده از پلت فرم در تنظ

 

EnzyPad استفاده با  یو قابل حمل است که برا یدستگاه تست دست کیEnzyCard 

در هر نقطه  مارانیانعقاد خون ب تیوضع شیآزما ینمونه خون کوچک برا کیو  یلیهموف

قند خون است که از قطرات  یریبه دستگاه اندازه گ هیشب ستمیس نیشده است. ا یطراح

 کند. یمسطح قند خون استفاده  واندنخ یبرا شیآزما ینوارها یکوچک خون رو

 

EnzyCard انجام  یالزم برا یاست که شامل تمام معرف ها و کنترل ها جیکارتر کی

در  جیقطره خون است. پس از لغزش کارتر کیواکنش مختلف با استفاده از  16همزمان تا 

EnzyPadیشود که در آن پزشکان معالج م یبر ابر منتقل م یبرنامه مبتن کیبه  جی، نتا 

تلفن همراه  شنیکیاپل قیتوانند از طر یم مارانیباشند. ب اشتهد یتوانند به اطالعات دسترس

 داشته باشند. یخود دسترس جیبه نتا



 

EnzyPad انعقاد خود را از  تیاجازه دهد تا وضع یلیقرار است به افراد مبتال به هموف

کنند در  افتیدر یرا در زمان واقع جیو نظارت کنند و نتا شیدر حال حرکت آزما ایخانه 

 نیخود در ارتباط هستند. ا یمراقبت میت ایاز راه دور با پزشک  یپزشک قیکه از طر یحال

مطب  ای مارستانیبه ب مارانیبه مراجعه ب ازیتوسط پزشکان را بدون ن ودار میتنظ یفناور

 یبهداشت یهامراقبت یهامستیو س مارانیب یرا برا یو بار درمان هانهیکه هز کند،یم لیتسه

 .دهدیکاهش م

 

Enzyre دیگویم EnzyPad یلیافراد مبتال به هموف یبرا یبالقوه باز رییتغ کی تواندیآن م 

شرکت قصد  نیکنند. ا تیریتر مدرا مستقل یماریب نیتا ا سازدیآنها را قادر م رایباشد، ز

عمل و نظارت بر ضد  یاتاق ها ژه،یو یرا در بخش مراقبت ها EnzyPadدارد استفاده از 

 گسترش دهد. نانعقاد دها

 

 

Guido Martens 

Guido Maertensعامل  ری، مدEnzyme  میگفت: "ما خوشحال یمطبوعات هیانیب کیدر 

 یربنایکند و ز یم دییما را تا یکه فناور میرا بسته ا یمال نیتام زیآم تیدور موفق نیکه ا

 ."میبر یرشد م یرا به مرحله بعد Enzyreما  رایتوسعه مداوم ما خواهد بود ز

 

 .دیمرا نخور  CD47حذف عالمت 

 در توسعه است. CD47 یبازرس ستیا شرویمهارکننده پ الد،یگ مبیماگرول



 گرانیباز خورند،یم ای بلعندیرا م گرید یهاهستند که سلول ییهاکه سلول ماکروفاژها

 هیتعب یبازرس یها ستیدارند. ا ییبه راهنما ازیبدن هستند. اما آنها ن یمنیدر پاسخ ا یدیکل

کند.  یم یریرا از اشتباه جلوگ یمنیماکروفاژها و پاسخ ا ،یانسان یشده در سلول ها

ماکروفاژها است.  یبرا یاصل ینقطه بازرس کی ( (CD47 47 زیخوشه تما نامبه  ینیپروتئ

 کند. یماکروفاژها عمل م یسلول به عنوان عالمت "مرا نخور" برا ینشانگر رو نیوجود ا

 

CD47 از  ،یدیلوئیم یها یمیاز بدخ یاریسالم همه جا وجود دارد و در بس یدر سلول ها

در  نیو همچن (MDS کیسپالستیلودیو سندرم م (AML یدیلوئیحاد م یجمله لوسم

به آنها  یسرطان یسلول ها یرو شود. وجود آن بر یم انیاز حد ب شیجامد، ب یتومورها

 یبدن خوددار یمنیا ستمیس یذات یو بازو ماکروفاژهاتوسط  بیدهد تا از تخر یاجازه م

نوع سرطان همراه  نیدر چند فیضع یآگه شیبا پ CD47 یکنند. در واقع، سطوح باال

 است.

 

هستند که  CD47 یبازرس ستیا یهادر حال توسعه مهارکننده یوتکنولوژیب یهاشرکت

 یهاسلول یرو تواندیم یمنیا ستمیس نیدارند، بنابرا« مرا نخور»آن بر حذف عالمت  ریتأث

 نیچند یدرمان برا یدایکاند CD47 منیا منیا یمهارکننده ها نینفوذ کند. ا یسرطان

، مستقر در حومه Gilead Sciencesهستند.  جامد یو تومورها یخون یمیبدخ

مونوکلونال ضد  یباد یآنت کی، که magrolimabتوسعه دهندگان  انیدر م سکو،یسانفرانس

CD47 اول قرار دارد. فیبالقوه درجه اول است، در رد 

 

عمل  ینیبال شیدر مطالعات پ یبه خوب ینیبال یها ییخود در کارآزما یبه خود مبیماگرول

 Vidazaبا  بیرا در ترک مابیدارو، ماگرول یاثربخش شیافزا یبرا Gileadنکرد. 

(azacitidine) ،شده توسط  دیتول کیتوتوکسیس یدرمان یمیش یدارو کیBristol 

Myers Squibb نرفته است.  شیپ یطور کامل به آرام هکند. روند ب یم شیآزما

درمان  ینیبال یهاشیآزما یدستور توقف موقت برخ FDAنامطلوب باعث شد  یهاواکنش

را لغو کرد  تیمحدود نیصادر کند. در ماه ژوئن، آژانس ا یسال جار لیرا در اوا یبیترک

 را از سر گرفت. magrolimab-Vidaza بیترک 3فاز  شاتیآزما Gileadو 

 



سر و  نومیکارس لوما،یم پلیدرمان بالقوه مولت یبرا 2در مطالعات فاز  نیهمچن مابیماگرول

قرار گرفته است.  یابیو سرطان کولورکتال مورد ارز یسه گانه منف نهیگردن، سرطان س

 گزارش شود. 2024و در سال  ندهیممکن است در سال آ 2فاز  شاتیآزما هیاول جینتا

 

از  2021است که در سال  CD47 یبازرس ستیمهارکننده ا کی یدارا نیهمچن زریفا

Trillium Therapeutics نیا شیدر حال آزما زریکرد. فا یداریمستقر در تورنتو خر 

 یبرا ینام داشت( را به عنوان درمان TTI-622که قبال  ) PF-07901801دارو با نام موقت 

 یخون یها یمیکند. بدخ یم شیمورد آزما نیچند

 

ALX Oncology ،در حال رقابت  زین سکو،یمستقر در سانفرانس یوتکنولوژیشرکت ب کی

است. محصول شاخص آن،  CD47 یبازرس ستیمهارکننده ا کیتوسعه  یبرا

evorpacept تومور  نیچند یدرمان بالقوه برا کیمطالعات به عنوان  2و  1، در فاز

 است. نیهوچک ریو لنفوم غ AML ،MDS نیجامد و همچن

 

 یکاهش خطر کم خون

 یسلول ها شتریو حفظ هر چه ب تیروزها کاهش سم نیا یمهم در درمان انکولوژ هدف

قرمز  یگلبول ها بیتخر عیتسرتواند  یم CD47مهار  یجانب عوارضاز  یکیسالم است. 

 شود.  یم یخون باشد که منجر به کم خون

 دهید بیسآ ای ریپ یهاکه ماکروفاژها را به سمت سلول ینیاست، پروتئ نیکولیمشکل کالرت

سن  شیکنند، اما با افزا ینم انیرا ب نیکولیکالرت یقرمز در جوان ی. گلبول هاخواندیفرا م

تواند  یم CD47 یمنیا یبازرس ستیدهند. در صورت عدم کنترل، ا یکار را انجام م نیا

را به همراه داشته  یکند و کم خون عیقرمز خون مسن تر را تسر یرفتن گلبول ها نیاز ب

 باشد.

 

هستند تا  یدر حال انجام اقدامات CD47 یبازرس ستیا منیا یدهندگان مهارکننده ها توسعه

خاموش  یبه عنوان آغازگر برا هیاول نییدوز پا ماب،یمثال، با ماگرول ی. برافتدیاتفاق ن نیا



را که فاقد  یترجوان یهاحال سلول نیو در ع کندیعمل م رتریقرمز پ یهاکردن گلبول

 .زندیهستند دور م نیکولیکالرت

 

PF-07901801 شده است و به دنبال  یقرمز طراح یبه گلبول ها یاتصال حداقل یبرا

 قرمز وجود ندارد. یآلفا( است که در گلبول ها SIRPآلفا ) گنالیکننده س میتنظ نیپروتئ

 

 رفعالیغ Fcدامنه  کی یدارا evorpaceptآلفا،  SIRPباال به  یبیترک لیبر اتصال م عالوه

 کند. یقرمز خاموش م ی"مرا بخور" را در گلبول ها گنالیاست که س

 PTSD یبه عنوان درمان برا عیسر ریداروها در مس

قرار  FDAتوسط  ترعیسر یریگمیتصم ریدر مس دیاثر جد یهاسمیدارو با مکان نیچند

 در حال انجام است. یشیآزما 3و  2اند. فاز گرفته

 

 یمزمن است که در برخ یروانپزشک تیوضع کی (PTSDاسترس پس از سانحه ) اختالل

 یتروما ،ینظام یجنگ یزا، مانند تروما بیآس یدادهایرومشاهده  ایافراد پس از تجربه 

عالمت کنترل نشده  نیبا چند PTSDدهد.  یرخ م یجنس ای یکیزیو تجاوز ف یدوران کودک

شود، همراه است، از جمله  یم جادیتروما ا یادآورهای طو ناتوان کننده که معموال  توس

اجتناب از  ار،یاز حد هوش شیب یکابوس، افکار مزاحم، بازگشت به گذشته، رفتارها

 یستیاغلب با اختالالت همز PTSDزا و اختالالت خواب. افراد مبتال به  بیآس یها یادآوری

درصد  30شود که  یزده م نیخمو اختالل مصرف مواد مواجه هستند. ت یاز جمله افسردگ

 .رندیم یم یبر اثر خودکش PTSDبه  انیاز مبتال

 

 COVID-19 شیافزا

بزرگسال در  ونیلیم 12 با  یمتحده، تقر االتیگزارش وزارت امور کهنه سربازان ا طبق

-دیکوو یریرقم در طول همه گ نیمبتال هستند. ا PTSDبه  نیسال مع کیمتحده در  االتیا

 است. شیدر حال افزا ینرخ اضطراب و افسردگ شیبا افزا 19

 



متمرکز بر تروما است  یروان درمان PTSDدرمان  یبرا ییحال حاضر، استاندارد طال در

حرکت چشم و پردازش  ییزدا تی، حساس(CBT یرفتار-یتواند شامل درمان شناخت یکه م

 باشد. یالیو مواجهه خ ی، درمان پردازش شناخت(EMDRمجدد 

 

اختالل، مانند  نیبه عالئم بارز ا ی، کمبود انقراض ترس به طور قابل توجهPTSD در

 یهاکند. درمان یکابوس کمک م ایافکار مزاحم، فالش بک  قیطر تجربه مجدد تروما از

 تیبا موفق توانندیو م کنندیم جیانقراض ترس را ترو یریادگی ،یکنون یدرمانروان

را  هیحال، آنها حافظه ترس اول نیکنند. با ا جادیا یحافظه اصل بارا  دیو جد منیا یهاارتباط

 برند. ینم نیشود، از ب یکه اغلب دوباره ظاهر م

 

Paxil (و نیپاروکست )Zoloft (نیسرترال )سال گذشته  20هستند که در  ییتنها دو دارو

 یتوانند برخ یم یضد افسردگ یداروها نیشده اند. ا دییتا PTSDدرمان  یبرا FDAتوسط 

 کنند. ینم یرا بررس یماریب نیا یاصل یشناس بیدهند، اما آس نیرا تسک PTSDاز عالئم 

 

انقراض ترس در  شیبا افزا یدرمانروان یهادرمان تیدر حال توسعه، تقو یداروها هدف

 FDAعمل هستند و توسط  دیجد یها سمیمکان یاست. سه عامل دارا یطول مواجهه درمان

 یروند توسعه و بررس عیتسر یبرا عیسر ریمس نییکرده اند. تع افتیدر عیسر ریمس نییتع

کنند و به  یرا درمان م یجد طیشود که شرا یداده م ییشود و به داروها یدارو استفاده م

 کنند. یبرآورده نشده را برطرف م یپزشک یازهایطور بالقوه ن

 

 دینوئیاندوکاناب ستمیقرار دادن س هدف

نقش دارد.  PTSD یشناس بیبه شدت در آس دینوئیاندوکاناب ستمیدهد که س یشواهد نشان م

متصل  دینوئیکاناب یها رندهیشده در بدن هستند که به گ دیتول ییایمیمواد ش دهاینوئیاندوکاناب

 دیاس یانتقال دهنده عصب کی د،یآناندام یشوند. مطالعات نشان داده اند که سطوح باال یم

که  اندافتهیشود. محققان در یحافظه م تیرفتن ترس و تثب نیباعث از ب د،ینوئیانابچرب و ک

منجر به  د،یآناندام یبرا هیاول کیکاتابول می، آنز(FAAH) دروالزیه دیچرب آم دیمهار اس

 .شودیم دیسطح آناندام شیافزا

 



Jazz Pharmaceuticals کیاست، در حال توسعه  رلندیا ن،یکه مقر آن در دوبل 

در ابتدا  کیدرجه  یقاتیمولکول تحق نیاست. ا PTSDدرمان بالقوه  یبرا FAAHمهارکننده 

را  یندگیمجوز نما زری، فا2017ساخته شد. در سال  PF-04457845با نام  Pfizerتوسط 

 کیدارو را  زریصادر کرد. فا کاتیدر کانکت ستقرم SpringWorks Therapeuticsبه 

ترک کرد. مشخص  FAAH یشیمهارکننده آزما کی شیآزما 1سال پس از مرگ در مرحله 

. در ستیو به کالس دارو مرتبط نخارج از هدف است  تیموضوع شامل فعال نیشد که ا

و اکنون آن  دبه دست آور SpringWorksدارو را از  نیا یحقوق جهان Jazz، 2020اکتبر 

 دهد. یتوسعه م JZP150را با نام 

 

JZP150 2فاز  یشیاعطا شد، در حال حاضر در مرحله آزما عیسر ریکه به عنوان مس 

رفع کمبود ترس، که علت  یدارو برا نیدر بزرگساالن است. ا PTSDدرمان بالقوه  یبرا

شده  یطراح PTSDاضطراب و اختالالت خواب مرتبط با  نیاست، و همچن PTSD یاصل

کند.  یداده شده را ثبت نام م صیتشخ PTSDبه  بزرگسال مبتال 270 ییکارآزما نیاست. ا

پنجم  شیرایشده توسط پزشک، نمرات و زیتجو PTSD اسیدر مق راتییتغ هیاول یانینقطه پا

(CAPS-5)  از  یکی ایکند. شرکت کنندگان دارونما  یم یریاندازه گ 12را از ابتدا تا هفته

طبق  زیکرد. اگر همه چ دخواهن افتیبار در روز در کیرا  JZP150 یدو دوز خوراک

 خواهد شد. لیتکم 2023مطالعه در ژوئن  نیبرود، ا شیبرنامه پ

 

 عیسر ریدر مس نیهمچن

مانند  یدرمان اختالالت یممکن برا یهااز راه یکیکه  دهدینشان م قاتیتحق یهاافتهی

PTSDگدال،یرا در آم یفعال شیب جه،یو در نت دهدیرا هدف قرار م کینرژیکول تی، فعال 

 نیبا ا شرویاز عوامل پ یکی. بردیاست، فرو م زهیاحساسات و انگ ریاز مغز که درگ یبخش

 یمنف کیکننده آلوستر لیتعد کیتر،  یاست که، به عبارت فن BNC210اثر،  سمیمکان

، Bionomics Limitedاست. در حال توسعه توسط  نیکول لیاست نیکوتین 7-آلفا رندهیگ

 ریو سا PTSDدرمان بالقوه  یبرا FDAاز  نیهمچن ،ییایاسترال ییودارویشرکت ب کی

 کرده است. افتیدر عیسر ینامگذار یاختالالت اضطراب

 



و  یمنیکه در حال حاضر در حال انجام است، ا 2b ATTUNEفاز  ینیبال ییکارآزما

کند.  یم یابیارز PTSDرا در بزرگساالن مبتال به  BNC210 یقرص خوراک یاثربخش

با دارونما  سهیهفته درمان در مقا 12پس از  CAPS-5در نمرات  رییتغ هیاول یانینقطه پا

 شود. یم ینیب شیپ 2023اول سال  مهیدر ن جیاست. نتا

 

Aptinyx Inc.خود  یقاتیتحق یدارو یبرا نیهمچن کاگو،ی، مستقر در حومه شNYX-783 ،

 2فاز  یها ییدر کارآزما N-methyl-D-aspartate (NMDA) رندهیکننده گ لیتعد کی

 یها رندهیکرده است. گ افتیدر عیسر ریدر بزرگساالن، نام مس PTSDدرمان  یبرا

NMDA دیجد سمی. مکاندارنددر انقراض خاطرات ترس  ینقش مهم NYX-783  در قشر

انتقال دهنده  کیکند تا گلوتامات،  یشناخت است، کار م یبرا یمغز، که مرکز یشانیپ شیپ

 را فعال کند. یاصل یکیتحر یعصب

 

ظهور مجدد خاطرات ترس را  یبه طور قابل توجه NYX-783 ،ینیبال شیمطالعه پ کی در

 یمطالعه در نشست ساالنه انجمن روانپزشک نیا یکاهش داد. داده ها PTSD یدر مدل ها

 ارائه شد. 2022 لیدر آور یستیز

 

 یمطبوعات هیانیب کی، در Aptinyxدر  یو پزشک ینیهارالد مورک، دکترا، معاون امور بال

اختالل عملکرد  یمغز به بررس یدر قشر جلو NMDA یهارندهیگفت که فعال شدن گ

 یدیکالس جد یرا برا یفرصت کردیرو نی. اکندیکمک م PTSDمرتبط با  کیگلوتاماترژ

 «.کندیها فراهم ماز درمان

 

 NYX-783 گرمیلیم 50که  PTSD، بزرگساالن مبتال به 2aفاز  یمطالعه اکتشاف کی در

 CAPS-5در نمرات  یتوجهبا گروه دارونما، به بهبود قابل سهیدر مقا کردند،یم افتیدر

 لیتکم خیبا تار 3و  2فاز  یشیدر حال حاضر در مرحله آزما NYX-783. افتندیدست 

 .است ندهیسال آ انیدر پا ینیتخم

 

 



 یبیترک درمان

ضد روان  Lundbeckو  ,.Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd ییدارو یها شرکت

 نیکنند. ا یو به بازار عرضه م دی( را تولپرازولیبرکسپ) Rexultiمعمول  ریغ یشیپر

( نیو زوالفت )سرترال یرکسولت یبیدرمان ترک یابیشرکت ها در حال حاضر در حال ارز

با  بیدر ترک یدرمان افسردگ یبرا Rexultiدر بزرگساالن هستند.  PTSDدرمان  یبرا

درمان  کیبه عنوان  یزوفرنیو اسک (SSRIs) نیبازجذب سروتون یانتخاب یمهارکننده ها

 یروانپزشک طیشرا ریو سا PTSD ی، براSSRI کی، Zoloftشده است.  دییتا یتک درمان

 شده است. دییتا

 

در  PTSDدر عالئم  یبهبود قابل توجه Zoloftو نه  Rexulti، نه 2فاز  ییکارآزما کی در

استفاده  یبیکه به صورت ترک یحال، هنگام نینشان ندادند. با ا ییصورت استفاده به تنها

مشاهده  CAPS-5در نمرات  یبا دارونما، بهبود قابل توجه سهیهفته در مقا 12شد، پس از 

ذکر است که  انیمطالعه ظاهر نشد، اما شا نیاز ا یدیجد یمنیا یگرانن چیشد. اگرچه ه

که معموال  در  یطیاست، شرا یقرار یو ب یخواب یشامل ب Rexulti جیرا یعوارض جانب

 دهد. یرخ م PTSDال به افراد مبت نیب

 

از  یبیهستند که ترک 3فاز  تریقو ییکارآزما کیها اکنون در حال انجام شرکت نیا

Rexulti  وZoloft  را باZoloft دارونما در بزرگساالن مبتال به  ای ییبه تنهاPTSD سهیمقا 

 است. هیهفته پس از شروع پا CAPS-5 12در نمرات  رییتغ هیاول یانی. نقطه پاکندیم

 

ممکن است  د،یی. در صورت تاشودیم ینیبشیپ 2023مطالعه در دسامبر  نیا هیاول جینتا

در حال توسعه ارائه کند، با توجه  یداروها رینسبت به سا یترصرفهبهمقرون نهیعامل گز

 یعموم یدارو کیبه عنوان  Zoloftدر حال حاضر در بازار است و  Rexulti نکهیبه ا

 در دسترس است.

 

Rosanna Sutherby ،Pharm.D. ،و داروساز جامعه در  یمستقل پزشک سندهینو کی

High Pointمشارکت کننده منظم در  کیو  ،یشمال ینای، کارولManaged 

Healthcare Executive® .است 
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