تطوّر طبي

 FDAتوافق على أول عالج مناعي كيميائي
لعالج سرطان الثدي
اعتمدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية أول توليفة من العالج املناعي
الكيميائي خاصة بعالج سرطان الثدي ،بعد ما شكّ ل العالج املناعي أداة
فعالة استطاعت إحداث التغيير في طريقة عالج عدد من أمراض السرطان،
كسرطان اجللد وسرطان الرئة وسرطان املثانة .ويتألف العالج املركّ ب من عقار
«أتيزوليزوماب» للعالج املناعي وعقار «ناباكليتاكسل» للعالج الكيميائي.
وقال الدكتور جيم أبراهام ،طبيب األورام في مستشفى كليفالند
كلينك ،أحد أبرز املستشفيات في معاجلة أمراض السرطان في الواليات
املتحدة ،إن هذا العالج اجلديد «خيار مناسب» لبعض النساء اللواتي
يتم تشخيص إصاباتهنّ باملرض بأنها سرطان ثدي «ثالثي السلبية»،
مؤكّ دا ً أنه «ليس مناسبا ً جلميع احلاالت املرضية» ،وأضاف« :هذا العالج
مخصص حلاالت معينة من مرضى سرطان الثدي املتقدّ م أو النقيلي،
ّ
الذي ينتقل وينتشر فيه املرض من الثدي إلى جزء أو أجزاء أخرى من
اجلسم ،وهو مناسب بالتحديد لعالج سرطان الثدي ثالثي السلبية».
ويتم تشخيص حوالي  15باملئة من حاالت اإلصابة بسرطان الثدي بأنها
ثالثية السلبية ،وهي شكل عدواني من املرض ال يستجيب استجابة
جيدة للعالجات التقليدية.
وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية بعدما أظهرت األبحاث
احلديثة أن هذه التركيبة احملددة من العالجني املناعي والكيميائي ميكن
أن تكون فعالة في احلدّ من انتشار املرحلة الرابعة من سرطان الثدي

ثالثي السلبية ،ما يساعد النساء على العيش لفترة أطول بال سرطان.
ُنشط العالج املناعي خاليا املناعة في اجلسم ويحفزها على مهاجمة
وي ّ
اخلاليا السرطانية .ومن املرجح أن يتم تشخيص سرطان الثدي ثالثي
السلبية لدى النساء اللواتي تقلّ أعمارهنّ عن  50عاما ً وال سيما لدى
النساء األميركيات من أصول إفريقية ،أكثر من غيرهنّ من النساء.
وأعرب الدكتور أبراهام عن أمله في أن يؤدّي التقدّ م في تطوير العالجات
املناعية إلى إتاحة مزيد من خيارات العالج ألنواع أخرى من سرطان
الثدي في املستقبل ،موضحا ً أن التركيبة العالجية التي نالت اعتماد
تخص هذه اجملموعة من املرضى،
ّ
السلطات األمريكية «خطوة واحدة
إالّ أننا متفائلون في إمكانية أن يصبح العالج املناعي خيارا ً عالجيا ً
جملموعة أوسع من املرضى في قادم األيام».
وأشار الطبيب اخملتص في عالج األورام إلى أن األبحاث الطبية التي ميكن
أن تؤدي إلى إتاحة مزيد من خيارات العالج «لن يُكتب لها النجاح ما
لم يُتح لها أشخاص راغبون في املشاركة بالتجارب السريرية املرتبطة
بها» ،مُبديا ً إعجابه باملرضى الذين يلتحقون بالتجارب السريرية،
وانتهى إلى القول« :استطعنا إحراز هذا اإلجناز جرّاء موافقة مجموعة
من املرضى على املشاركة في جتربة سريرية ،لذلك نحن بحاجة إلى
االستمرار في طرح األسئلة ومواصلة إجراء التجارب السريرية عبر
التفاعل البنّاء واملشاركة الفعالة من املرضى».

اخبار

جبق يعرض التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
التقى وزير الصحة العامة جميل جبق نائب املدير العام لـ«الوكالة
الدولية للطاقة الذرية» خوان كارلوس لنتيجو يرافقه وفد من «الهيئة
الوطنية للطاقة الذرية» برئاسة بالل نصولي.
وتناول البحث سبل التعاون بني الوكالة الدولية ووزارة الصحة
لالستفادة من إقامة دورات وورش عمل وتوعية وإرشاد ،كما الدعم في
مجال استخدامات األشعّ ة في الشؤون الطبيّة.
وأكد جبق «أهمية مساعدة املرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة
ومستعصية في مجال الطب النووي الذي بات متطورا ً جدا ً في العالم،
وهو يساهم كثيرا ً في مساعدة املرضى سواء بالتشخيص أو العالج»،
وقال :إن وزارة الصحة والدولة اللبنانية مستعدتان ألقصى درجات
التعاون مع الوكالة والهيئة الوطنية بهدف تقدمي األفضل للمرضى.
من جهته ،أعلن لنتيجو أن زيارته «تهدف إلى تعزيز البرنامج الوطني
في لبنان في مجال استخدام املواد اإلشعاعية والكيميائية ،والتوصل
إلى توصيات ومقترحات ميكن للحكومة اللبنانية واألجهزة التابعة لها
استخدامها لتحسني هذا البرنامج» ،مؤكدا ً «كيفية تطوير العمل
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املشترك في املستقبل ،خصوصا ً أن ثمة خبرة طويلة من العمل
املشترك بني لبنان والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف حتسني قدرات
لبنان في مجال تعزيز األمن واألمان في استخدام املواد املشعّ ة ،ما يؤمّ ن
الفوائد الكبيرة» ،مبديا ً «االستعداد لالتفاق على مشاريع إضافية من
شأنها حتسني التعاون في املستقبل».
من جهته ،أوضح نصولي أن « 80في املئة من املصادر املشعّ ة تُستخدم
في لبنان من قبل القطاع االستشفائي ،ونحن نبني على التعاون القائم
بني الهيئة الوطنية للطاقة الذرية ووزارة الصحة بشخص وزيرها
بهدف تأمني حماية املرضى والعاملني في قطاع األشعة ،من خالل
العمل بطريقة آمنة» ،الفتا ً إلى «أننا نريد ضمان عدم استخدام املواد
املشعّ ة املوجودة في املستشفيات بطريقة غير شرعية أو سرقتها .ومت
إطالع وزير الصحة العامة على املشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وعلى املشاريع املستقبلية لضمان
فعالية منظومة الترخيص والتفتيش في لبنان في ما يتعلق بالقطاع
االستشفائي وغيره».
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