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فرشــته کیانی، شهروند| ســازمان غذا و داروی 
جدیــد  داروی  نخســتین  دوشــنبه  روز  آمریــکا 
بیمــاری آلزایمر را بعــد از نزدیک بــه دو دهه تأیید 
کــرد؛ تصمیمــی بحث برانگیــز، بــا وجــود مخالفت 
کمیتــه مســتقل مشــورتی ایــن ســازمان و برخــی 
کــه گفته اند شــواهد کافی  از کارشناســان آلزایمــر 

مبنی بر کمک این دارو به بیماران وجود ندارد.
تجــاری اش  نــام  کــه  »آدوکانومــاب«،  داروی 
»آدوهلــم« خواهــد بــود، تزریــق داخــل وریــدی 
کــه بــا هــدف کاهــش زوال ذهنی و  ماهانه اســت 
شــناختی در افــراد با حافظــه ضعیف و مشــکالت 
فکری انجام می شود. این نخستین درمان تأیید 
شــده اســت که به جــای پرداختن به عالیــم زوال 
عقــل، رونــد بیمــاری آلزایمــر و علــت اصلــی آن را 

هدف قرار می دهد.
بــا توجــه بــه اینکــه آزمایش هــای بالینــی دارو 
شــواهد ناقصــی بــرای اثبات اثربخشــی به دســت 
داده بود، ســازمان غذا و داروی آمریکا به شــرطی 
آزمایــش   ،Biogen آمریکایــی،  تولیدکننــده  کــه 
بالینــی جدیــدی انجــام دهــد، ایــن دارو را تأییــد 

کرد.

تأیید سریع!
دکتــر پاتریزیــا کاوازونــی، مدیــر مرکــز ســنجش و 
ایــن  وب ســایت  در   .F.D.A داروی  تحقیقــات 
ســازمان نوشــت آژانــس تصمیــم گرفت ایــن دارو 
را تحــت برنامه ای به نــام »تصویب ســریع« تأیید 
کــه به منظــور دسترســی زودتر به  کنــد؛ برنامه ای 
درمان های بالقوه باارزش بــرای بیماران مبتال به 

بیماری های جدی طراحی شده است.
گروه های حمایــت از بیمار برای تأییــد این دارو 
به شــدت البــی کرده اند، زیــرا درمان هــای اندکی 
بــرای ایــن بیمــاری ناتوان کننــده وجــود دارد و  
گرچه  ســایر داروهای در مرحله آزمایــش بالینی، ا
امیدوارکننده ترنــد، امــا بــه احتمــال زیــاد ســه یــا 

چهارسال با تصویب بالقوه فاصله دارند.
کنــار  در   ،F.D.Aمشــورتی کمیتــه  امــا 
متخصــص  چندیــن  و  مســتقل  اندیشــکده ای 
نامــدار- از جمله برخــی از متخصصــان آلزایمر که 

در آزمایش هــای بالینــی آدوکانومــاب کار کردند- 
گفتنــد شــواهد تردیدهــای چشــمگیری در مــورد 
آنــان  کــرده اســت.  ایجــاد  ایــن دارو  موثربــودن 
گــر آدوکانومــاب بتوانــد  همچنیــن گفتنــد حتــی ا
زوال شــناختی را در برخی بیمــاران کاهش دهد، 
شــواهد نشــان می دهــد که ایــن مزیــت در مقابل 
کــه ایــن دارو در  خطــر تــورم یــا خونریــزی در مغــز 
آزمایش هــای بالینی باعث آن شــد، بســیار ناچیز 

خواهد بود.

چالش جذب شرکت کننده
انجام آزمایش های آلزایمر چالش برانگیز است، 
دشــوار  کافــی  شــرکت کننده  جــذب  اغلــب  زیــرا 
اســت. از آنجا که این بیماری به  تدریج پیشــرفت 
می کنــد، آزمایش هــا بایــد بــزرگ باشــد و ماه های 
طوالنــی ادامــه یابد تا بتــوان دید آیــا دارویی روند 

زوال شناختی را کاهش می دهد یا خیر.
چندیــن متخصــص دربــاره اینکــه Biogen قادر 
به جذب شــرکت کنندگان کافی در ایاالت متحده 
برای آزمایش های بعد از بازار باشــد، تردید دارند؛ 
زیرا بیمارانی که می توانند از طریق پزشکان خود 
دارویی تهیــه کنند، اغلــب تمایلی به اســتفاده از 
دارونمــا در آزمایش هــای بالینــی ندارنــد. )پس از 
اینکــه دارو وارد بــازار شــد مرحله چهــارم آزمایش 
بالینــی آغــاز می شــود. در ایــن مرحلــه از بیمارانی 
که از دارو اســتفاده کرده اند، خواســته می شــود تا 
کــز تحقیقاتــی همــکاری کنند تا  داوطلبانــه با مرا

عوارض جانبی دارو بهتر شناخته شود.(
شــرکت ها می توانند با مشــارکت کنندگان ســایر 
کشــورها آزمایش های پس از بــازار را انجام دهند، 
کشــورها قبــل از اتمــام آزمایش هــا،  گــر ایــن  امــا ا
کننــد، ممکن اســت بــا چالش های  دارو را تأییــد 

مشابهی در جذب شرکت کنندگان روبه رو شوند.
ج از ایــاالت متحده تأیید  این دارو هنــوز در خار
نشده اســت، اما Biogen برای بررســی نظارتی در 
اتحادیه اروپــا، ژاپن، برزیل و جاهــای دیگر اقدام 

کرده است.
قیمت سهام شــرکت آمریکایی تولیدکننده این 
دارو )Biogen( روز دوشــنبه 38درصــد افزایــش 

یافــت و 16 میلیــارد دالر به ارزش بازار این شــرکت 
افزود.

اثرپذیری آمیلوئید از آدوکانوماب!
مونوکلونــال  آنتی بــادی  آدوکانومــاب،  داروی 
می دهــد،  قــرار  هــدف  را  آمیلوئیــد  کــه  اســت 
آلزایمــر  بــه  مبتــال  افــراد  مغــز  در  کــه  پروتیینــی 
توده های غیرطبیعی ایجاد می کند، به ســلول ها 
کنــد و   آســیب می رســاند، زوال عقــل را تحریــک 
از جمله باعث مشــکالت حافظه و تفکــر، برقراری 

ارتباط و گیجی می شود.
تأییــد  موافقــان  و  منتقــدان  کــه  چیــزی 
آدوکانومــاب درباره آن اتفاق نظر دارند این اســت 
که این دارو سطح آمیلوئید را به میزانی چشمگیر 
کاهــش می دهــد. ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 
گفت اثــر این دارو بــر آمیلوئیــد آن را واجد شــرایط 

برنامه »تأیید سریع« کرد.
هنوز هم، کاهش آمیلوئید همان کاهش عالیم 
زوال عقــل نیســت. بــا بیــش از دو دهــه آزمایــش 
بالینــی، بســیاری از داروهــای کاهنــده آمیلوئیــد 
نتوانســتند عالیــم را برطــرف کنند؛ ســابقه ای که 
به گفته برخی از متخصصان، به قانع کننده بودن 
و  می بخشــد  اهمیــت  آدوکانومــاب  داده هــای 
کاهــش  پیش بینــی می شــود تأثیــر ایــن دارو در 
ک هــای »بتــا آمیلوئیــد« در مغــز مزیتــی مهــم  پال

برای مبتالیان به این بیماری باشد.

بیم و امید و معذورات اخالقی!
دکتــر لــون اشــنایدر، مدیــر مرکــز بیمــاری آلزایمر 
کالیفرنیــا در دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبی، که به 
کمــک  انجــام یکــی از آزمایش هــای آدوکانومــاب 
کرد، گفت: »شــواهد کمــی برای اثربخشــی وجود 
دارد. نمی دانــم چــه چیــزی عالقــه F.D.A. را در 
اینجــا جلب کــرده اســت. در زمان جلســه کمیته 
مشــورتی، در نوامبــر 2020، در F.D.A. اتفاق نظر 
وجود نداشت. تحلیلگر بالینی F.D.A. گفت که 
موارد کافی بــرای تأیید وجــود دارد، اما یکی دیگر 
از مقامات ســازمان غذا و دارو معتقد بود آزمایش 
دیگری مورد نیاز اســت زیرا هیچ دلیل قانع کننده 
و چشــمگیری در مــورد تأثیــر درمان یا کندشــدن 

بیماری وجود ندارد.«
تأییــد  کــه  نگراننــد  دانشــمندان  از  برخــی 
اســتانداردهای  اســت  ممکــن  آدوکانومــاب 
کاهــش و اجــازه دهــد قبــل از  داروهــای آینــده را 
اینکه متخصصان مطمئن شــوند مزایای دارویی 
بیــش از هرگونــه خطــر ایمنــی اســت، آن دارو وارد 

بازار شود.
خطــرات ناشــی از آدوکانومــاب شــامل تــورم یــا 
کــه حــدود 40درصــد از  خونریــزی مغــزی اســت 
شــرکت کنندگان در مرحلــه ســوم آزمایــش که دوز 

بــاال دریافــت کردند، بــه آن دچار شــدند. بیشــتر 
آنــان بی عالمــت بودنــد یــا ســردرد، ســرگیجه یــا 
حالت تهوع داشــتند، اما چنین تأثیرهایی باعث 
شــد 6 درصد از گیرنــدگان با دوز بــاال مصرف خود 

را قطع کنند.
هیچ شــرکت کننده ای در مرحله ســوم آزمایش، 
بر اثر این عــوارض جان خود را از دســت نــداد، اما 

یک شرکت کننده در آزمایش ایمنی جان داد.
چندین متخصص آلزایمر که تأیید آدوکانوماب 
نظــر  از  کنــون  ا گفتنــد  زودهنــگام می داننــد،  را 
اخالقــی مجبورنــد آن را در دســترس قــرار دهنــد. 
آنان بــر ایــن باورند که بســیاری از بیمــاران، حتی 
می شــود،  گفتــه  مشکل ســاز  شــواهد  از  وقتــی 
ایــن دارو را امتحــان می کننــد زیــرا تصــور می کنند 

F.D.A. دلیلی قانع کننده  برای تأیید آن دارد.
گفتنی اســت تصور می شــود بیــش از 30میلیون 
نفــر در سراســر جهــان مبتــال بــه آلزایمــر هســتند 
کــه بیشترشــان بــاالی 6۵ ســال دارنــد. در دهــه 
گذشته، چندین داروی آلزایمر کم فروغ بوده اند. 
فوایــد  دربــاره  پزشــکان  از  بســیاری  چنــد  هــر 
آدوکانومــاب تردیــد دارند، اما شــاید تأیید آن، که 
در مقایسه با سرطان و بیماری های قلبی بودجه 
کمی داشته است، به تحقیقات درباره زوال عقل 

جان تازه ای ببخشد.
منبع: نیویورک تایمز

خداحافظ »فراموشی«؟
سازمان غذا و داروی آمریکا )F.D.A.( دارویی برای آلزایمر تأیید 

کرد، اما درباره موثربودن آن بحث شدید درگرفته است!

شــهروند| پلیس کانادا گفت چهار نفــر از اعضای خانواده ای 
مســلمان در حمله »عامدانــه و با قصــد قبلی« یک خــودرو روز 

یکشنبه جان باختند.
خ داد.  این حمله در شــهر لندن در اســتان انتاریو در کانــادا ر
پســری 9 ســاله تنهــا بازمانــده ایــن حادثــه اســت کــه به دلیــل 

شدت جراحات در بیمارستان بستری است.
در ایــن حادثه جــوان 20 ســاله کانادایی به چهار مــورد قتل و 
یــک فقره اقدام به قتل متهم شــده اســت. این حملــه بدترین 
کانــادا از زمــان جان باختــن 6 نفــر در  حملــه علیــه مســلمانان 

حمله به مسجدی در ِکِبک سیتی در سال 2017 بود.
پلیس کانادا روز دوشنبه در کنفرانسی  خبری گفت: »اعتقاد 
بر این اســت که ایــن قربانیــان به دلیل مســلمان بــودن هدف 
قرار گرفته اند.« او گفت پلیس در حال سنجش اتهام احتمالی 
تروریسم است و افزود اعتقاد بر این اســت که متهم این جرم را 

از سِر نفرت مرتکب شده است.

قربانیان کیانند؟
پلیس گفت دو زِن 74 و 44 ســاله، مردی 46 ساله و دختری 
1۵ ســاله قربانی این حمله شــدند. مطابق خواســته خانواده، 
نامی از آنها برده نشده است. پسری 9 ساله هم به دلیل شدت 
جراحات در بیمارستان بستری است، اما خطری زندگی اش را 

تهدید نخواهد کرد.
پلیــس گفــت مهاجــم ناتانیــال ولتمــن، 20 ســاله، اهل شــهر 
لندن، در اســتان انتاریو اســت. مهاجم بدون درگیــری در مرکز 

خریدی در حدود 6 کیلومتری محل جنایت دستگیر شد.

پلیس گفت هنوز معلوم نیســت مهاجم بــا گروه های افراطی 
در ارتبــاط بوده اســت یــا نه و هیــچ ارتبــاط قبلی آشــکاری بین 
مظنــون و قربانیــان وجود نــدارد. بــه گفته پلیــس، ولتمن قبال 

محکومیت نداشته است.
سرشــماری ســال 2016 نشــان داد شــهر لنــدن در کانــادا کــه 
بافــت  اســت،  تورنتــو  غربــی  جنــوب  کیلومتــری   200 حــدود 
جمعیتــی بســیار متنوعــی دارد. در این شــهر از هر پنــج نفر یک 
ج از کانادا متولد شــده است، اعراب بزرگ ترین گروه  نفر در خار

اقلیت منطقه هستند و آسیای جنوبی دومین گروه.

نفرت وصف نشدنی
کــه  کســانی بــود  گ فــورد، نخســت وزیر انتاریــو، از جملــه  دا
بــه قربانیــان ادای احتــرام کــرد و با ارســال این توییت نوشــت: 

»نفرت و اسالم هراسی در انتاریو جایی ندارند.«
جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا، در توییتی نوشت که از 

این خبر »حیرت زده و شوکه« شده است.

ِاد هولــدر، شــهردار لنــدن، گفــت: »ایــن عمــل، قتل عــام بود 
علیه مسلمانان، علیه لندنی ها و ریشه در نفرتی وصف نشدنی 
کنــون  کــه ســه نســل از آنهــا ا داشــت. مــا بــرای خانــواده ای 

درگذشته اند، غمگینیم.«
شــورای ملی مســلمانان کانــادا )NCCM( در بیانیه ای اعالم 

کمه شود. کرد مهاجم باید با اتهام تروریسم محا
گفــت: »گفتــه  مصطفــی فــاروق، مدیرعامــل ایــن ســازمان 
می شود مردی سوار خودرو خود شده، خانواده ای مسلمان را 
در حال قدم زدن در خیابان می بیند و تصمیم می گیرد که آنها 

لیاقت زندگی ندارند.«
در این بیانیــه آمده: »او آنــان را نمی شــناخت. این حمله ای 
ک کاناداســت و بایــد بــا آن، چنیــن برخــورد  تروریســتی در خــا

شود.«
نواز طاهــر، وکیل در لنــدن و نماینــده جامعه مســلمانان، در 
کنفرانــس خبــری پلیس گفــت: »اینــان انســان های بی گناهی 
کــه به راحتی به دلیل مســلمان بودن کشــته شــدند. ما  بودند 
با قــدرت در برابــر اسالم هراســی خواهیم ایســتاد. ما بــا ایمان، 
عشــق و تالش بــرای عدالــت، با تمــام قــوا در برابر تــرور خواهیم 
ایستاد. نفرت هرگز نور عشق را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.«

کــه بــه اعضــای جامعــه مســلمان  ایــن نخســتین بار نیســت 
در کانــادا حمله می شــود. در ژانویــه 2017، در حملــه ای مرگبار 
کانادایــی 6 نمازگــزار را در مرکــز فرهنگــی - اســالمی در  مــردی 
کبــک هــدف گلولــه قــرار داد؛ پنــج نفــر دیگر هــم در ایــن حمله 

به شدت زخمی شدند. مجرم به حبس ابد محکوم شد.
BBCNEWS :منبع

مسلمان کشی در کانادا!
4 عضو خانواده ای مسلمان در کانادا در حمله عامدانه با خودرو جان باختند
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