نگاهی به داروهای جدید
سال ۲۰۲۱
دکتر مجتبی سرکندی

در ایــن سلســله مقــاالت قصــد آن میباشــد
کــه شــما را بــا برخــی داروهــای مصــوب ســال
 2021آشــنا ســازیم .در ایــن مقالــه ،بــه داروهــای
تصویــب شــده در فصــل اول ســال  2021و اولیــن
داروی مصــوب ســال  2021پرداختــه میشــود.
بســیاری هراس داشــتند کــه پاندمی کوویــد19 -
میتوانــد تأییــد داروهــا توســط ســازمان غــذا و
داروی آمریــکا ( )FDAرا تحــت تأثیــر قــرار دهــد
امــا بــا تاییــد  14داروی جدیــد توســط  FDAدر
ســه مــاه اول ســال  ،2021ایــن تــرس برطــرف
شــد .تعــداد داروهــای تاییــد شــده در فصــل اول
ســال  2021از  12داروی تاییــد شــده در زمــان
مشــابه ســال  2020و  7داروی تاییــد شــده در ســه
ماهــه اول  2019بیشــتر بــود.

در ایــن مجموعــه ،محصــوالت اونکولــوژی
گیرنــد

همچنــان بیشــترین تعــداد را در برمی
( 5دارو یــا  ۳۷/۵درصــد) .در ایــن میــان،
مهارکننــده  CDK4/6بــه نــام کــوزال ()Cosela
بــا مــاده موثــره تریالســیکلیب ( )Trilaciclibقابــل
توجــه اســت ،زیــرا بــرای کاهــش عــوارض جانبــی
شــیمیدرمانی ،جهــت بیمارانــی کــه ب ـرای ســرطان
ســلولهای کوچــک ریــه درمــان میشــوند ،تأییــد
شــده اســت .تپمتکــو ( )Tepmetkoبــا مــاده موثــره
تپوتینیــب ( )Tepotinibکــه پــس از تاییــد آن
بــرای بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ریــه بــا جهــش
اگــزون  MET 14کــه شــکل خــاص تهاجمــی از
ایــن بیمــاری اســت ،میتوانــد بــا مهارکننــده MET
شــرکت نوارتیس بــه نــام )Tabrecta (capmatinib
پی در پی  ۳۸۴
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رقابــت کنــد .اگرچــه بیــش از یــک ســال اســت
کــه فــروش  ،Tabrectaدر بــازار داویــی شــروع
شــده و پیشبینــی میشــود کــه در ســال 2026
بیــش از تپمتکــو بفروشــد ،راحتــی دوز یکبــار آن
در مقابــل دوز دو بــار در روز  Tabrectaممکــن
اســت از افزایــش ســهم بــازار آن حمایــت کنــد.
یکــی از داروهــای ســرطان کــه جــذب آن در
بــازار میتوانــد چالــش برانگیــز باشــد ،مهارکننــده
 VEGFRبــه نــام  Fotivdaمیباشــد کــه مــاده
مؤثــره آن  tivozanibاســت ،در نهایــت ،پــس از
 5ســال تــاش تاییــد شــد و فضــای کارســینوم
ســلول کلیــه کــه وارد آن میشــود ،در ایــن
زمــان بــه طــرز چشــمگیری تغییــر میکنــد.
داروهــای ضــد  PD1/PDL1در ترکیــب بــا ســایر
محصــوالت ،اکنــون درمــان غالــب هســتند .ایــن
امــر میتوانــد توضیــح دهــد کــه چــرا پیشبینــی
میشــود  Fotivdaفقــط در ســال  2026فــروش
 155میلیــون دالری خواهــد داشــت.
ســایر محصــوالت تاییــد شــده در ســه ماهــه
اول کــه بــا رقبــای قــوی موجــود در بــازار روب ـهرو
هســتند ،عبارتنــد از :پونــوری ( )Ponvoryشــرکت
یانســن ( )Janssenبــرای  ،MSتعدیلکننــده
گیرنــده S1Pاســت کــه نــه تنهــا در برابــر
( Zeposiaاوزانیمــود) بریســتول مایراسکوســیب
و  Gilenyaشــرکت نوارتیــس (فینگولیمــود) از
همــان کالس دارویــی ،بلکــه همچنیــن بــا
) Ocrevus (ocrelizumabشــرکت روش (ســال
گذشــته فــروش آنتیبــادی هدفمنــد  CD20بــا
 24درصــد افزایــش بــه  6/4میلیــارد دالر رســید)
بــه رقابــت میپــردازد .آگونیســت گوانیــات
b

b
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ســیکالز ) Verquvo (vericiguatنیــز بیانگــر
چش ـمانداز رقابتــی شــدید بــرای درمــان نارســایی
مزمــن قلبــی عالمــت دار بــا کســر جهشــی
( )ejection fractionکاهــش یافتــه رقابتــی ،بیــن
این دارو( Entresto ،ســاکوبیتریل و والزارتان) شرکت
نوارتیــس کــه در حــال تبدیــل شــدن بــه اســتاندارد
مراقبــت میباشــد و )Farxiga (dapagliflozin
شــرکت آســترازنیکا کــه در اوایــل ســال جــاری
مــورد تاییــد قــرار گرفــت ،میباشــدLupkynis .
(وکلوســپورین) شــرکت  Auriniaتنهــا محصــول
تاییــد شــده در ایــن ســه ماهــه میباشــد کــه
انتظــار مـیرود  5ســال پــس از عرضــه بــه فــروش
باالیــی دســت یابــد .مهارکننــده کلســینورین
اولیــن درمــان خوراکــی بــرای نفریــت لوپــوس
اســت کــهمیتوانــد بــه تمایــز آن از Benlysta
(بلیمومــاب) شــرکت گالکســو اســمیت کالیــن
کمــک کنــد و بــه ایــن گمانــه زنــی منجــر شــده
اســت کــه  Auriniaمیتوانــد یــک هــدف
اکتســابی باشــد.
در ایــن مجموعــه ،ســه داروی تاییــد شــده
نیــز بــرای بیماریهــای نــادر وجــود داشــت.
شــرکت  Sareptaســومین تاییدیــه خــود را
بــرای دیســتروفی عضالنــی دوشــن ( )DMDرا بــا
( Amondys45کازیمرســن) کــه یــک
اولیگونوکلئوتیــد آنتیســنس بــرای درمــان بیمــاران
مبتــا بــه جهــش ژن  DMDکــه دارای اگــزون
 45اســت ،دریافــت کــرد .ایــن محصــول براســاس
افزایــش ســطح پروتئین دیســتروفین از ابتــدا پس از
 48هفتــه درمــان تاییــد شــد ،امــا ماننــد محصوالت
مشــابه  Sareptaبــرای ســایر زیرمجموعههــای
t

n
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بیمــاران مبتــا بــه  ،DMDدر حــال حاضــر شــواهد
روشــنی وجــود نــدارد کــه تولیــد دیســتروفین منجر
بــه مزایــای بالینــی میشــود .دو داروی تاییــد شــده
دیگــر ،عوامــل درجه یــک درمــان هیپرکلســترولمی
خانوادگی هموزیگــوت Evkeeza (evinacumab):و
) Nulibry (fosdenopterinبــرای درمــان
اختــال متابولیــک ژنتیکــی کمبــود کوفاکتــور
مولیبــدننــوع  Aبودنــد .در ابتــدای ســال ،2021
تصــور میشــد کــه تعــداد مولکولهــای تاییــد
شــده رکــورد شــکنی داشــته باشــد امــا آنچنــان
کــه در نمــودار ( )1مشــاهده میکنیــد ،ایــن اتفــاق
روی نــداد (.)1،2
در بیــن 50داروی جدیــد کــه  FDAدر
ســال  2021تأییــد کــرد ،اولیــن مهارکننــده
 KRASبــرای ســرطان و اولیــن آنتیبــادی ضــد
آمیلوییــد بــرای بیمــاری آلزایمــر نیــز میباشــند.
اولیــن داروی جدیــد تاییــد شــده توســط
 FDAدر ســه مــاه اول ســال Verquvo ،2021
(ورکــوو) میباشــد.
b

n

مورد مصرف
نارســایی قلبــی ( )HFیــک نگرانــی عمــده
بــرای ســامت جهانــی اســت .بــروز نارســایی
قلبــی در کشــورهای غربــی بیــن  5تــا  10در هــر
 1000نفــر در ســال اســت .در کشــورهای توســعه
یافتــه ،شــیوع  HFتقریب ـ ًا  ۱-۲درصــد از جمعیــت
بزرگســال اســت کــه در افــراد بــاالی  70ســال تــا
 10درصــد افزایــش مییابــد .تخمیــن زده میشــود
کــه بیــش از  60میلیــون بیمــار در سراســر جهــان
 HFدارنــد ( .)4در سراســر اروپــا ،گــزارش شــده کــه
پانــزده میلیــون نفــر مبتــا بــه  HFهســتند (.)5
 Verquvoیــک محــرک محلــول گوانیــات
ســیکالز ( )sGCاســت کــه بــرای کاهــش خطــر
مــرگ قلبــی -عروقــی و نارســایی قلبــی ()HF
بیمــاران بســتری در بیمارســتان پــس از بســتری
شــدن بــه دلیــل نارســایی قلبــی یــا نیــاز بــه
مدرهــای ســرپایی  ،IVدر بزرگســاالن بــا  HFمزمــن
عالمــتدار و کســر جهشــی ()ejection fraction
کمتــر از  45درصــد کاربــرد دارد (.)6

نام برندVerquvo :
نام ژنریکVericiguat :

شرکت تولید کننده.Bayer/Merck & Co :
کاربرد :نارسایی مزمن قلبی ()Chronic heart failure

مکانیسم عملGuanylate cyclase receptor agonist :

اشکال دارویی :قرص با روکش نازک ( 5 ،۲/۵ )Film-coated tabletو  10میلیگرمی
برآورد میزان فروش در سال  760 :2026میلیون دالر
تاریخ تصویب 19 :ژانویه 2021
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نمــودار  -1تأییدیههــای جدیــد  FDAاز ســال  .2016تعــداد ســاالنه واحدهــای مولکولــی

جدیــد ( )NMEو داروهــای تاییــد شــده بیولوژیــک ( )BLAsتوســط مرکــز ارزیابــی و تحقیقات

دارویــی  .)CDER( FDAتأییدیههــای مرکــز ارزیابــی و تحقیقــات بیولوژیــک ( ،)CBERبــرای
محصوالتــی ماننــد واکســنها و درمانهــای ژنــی ،در ایــن تعــداد دارو گنجانــده نشــده
اســت (منبــع.)FDA :

مقدار مصرف
مقــدار مصــرف اولیــه توصیــه شــده ،Verquvo
 ۲/۵میلیگــرم خوراکــی یــک بــار در روز همــراه بــا
غــذا میباشــد .ســپس ،تقریب ـ ًا هــر  2هفتــه یــک
بــار ،ایــن میــزان دو برابــر میشــود تــا بــه مقــدار
مصــرف نگهدارنــده هــدف 10 ،میلیگــرم یــک
بــار در روز ،مطابــق بــا تحمــل بیمــار ،برســد .بــرای
بیمارانــی کــه قــادر بــه بلــع کامــل قــرص نیســتند،
میتــوان قــرص را خــرد و بــا آب مخلــوط کــرد (.)7
مکانیسم عمل

 Verquvoیــک محــرک محلــول گوانیــات
ســیکالز ( ،)sGCآنزیــم مهــم در مســیر
ســیگنالینگ اکســید نیتریــک ( ،)NOمیباشــد.
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هنگامــی کــه  NOبــه  sGCمتصــل میشــود،
پیامرســان دومــی کــه در تنظیــم تــون عــروق،
انقبــاض قلــب و بازســازی قلــب نقــش دارد ،یعنــی
آنزیــم ســنتز گوانوزیــن منوفســفات حلقــوی درون
ســلولی ( )cGMPرا کاتالیــز میکنــد .نارســایی
قلبــی بــا اختــال در ســنتز  NOو کاهــش فعالیــت
 sGCهمــراه اســت کــه ممکــن اســت بــه اختــال
عملکــرد میــوکارد و عــروق کمــک کنــد .بــا
تحریــک مســتقیم  ،sGCمســتقل از  NOو بهطــور
هــم افزایــی بــا  ،NOوریســیگوات ســطوح cGMP
داخــل ســلولی را افزایــش میدهــد و منجــر بــه شــل
شــدن عضــات صــاف و اتســاع عــروق میشــود.
گوانیــات ســیکالز محلــول ( ،)sGCیــک
آنزیــم کلیــدی در مســیر ســیگنالدهی اکســید

دکتر مجتبی سرکندی

نیتریــک ( ،)NOبهعنــوان یــک هــدف درمانــی در
بیمــاری قلبــی ریــوی ،بــا چنــد آگونیســت sGC
میباشــد کــه در حــال توســعه بالینــی هســتند.
پــس از اتصــال  NOبــه یــک گــروه ِهــم ()heme
مصنوعــی در  ،sGCآنزیــم ســنتز دومین پیامرســان
گوانوزیــن منوفســفات حلقــوی ( )cGMPرا کاتالیــز
میکنــد ،کــه باعــث شــل شــدن عــروق میشــود
و از تکثیــر عضــات صــاف ،جــذب لکوســیتها
و تجمــع پالکتهــا از طریــق تعــدادی مکانیســم
جلوگیــری میکنــد (.)8،9
اختــال در ســیگنالدهی  NOو cGMP
در پاتوژنــز بیمــاری قلبــی -عروقــی ،از جملــه
هیپرتانســیون سیســتمیک شــریانی و ریــوی (،)PH
بیمــاری عــروق کرونــر ،بیمــاری عــروق محیطــی
(از جملــه اختــال نعــوظ) و آترواســکلروز نقــش
دارد .مســیر ســیگنالدهی  NOبــرای درمــان
بیماریهــای قلبــی -عروقــی بیــش از  150ســال
اســت کــه اســتفاده میشــود .اخیــراً NO ،گازی
کــه از طریــق استنشــاق تجویــز میشــود ،بــرای
درمــان  PHپایــدار نــوزاد تأییــد شــده اســت .بــا
ایــن وجــود ،عوامــل مذکــور دارای چنــد محدودیت
مهــم هســتند .بیمــاری قلبــی -عروقــی بــا
مقاومــت در برابــر  NOو نیتراتهــای آلــی مرتبــط
میباشــد .ایــن امرممکــن اســت بــه دلیــل تغییــر
حالــت اکســیداتیو ناشــی از اســترس اکســیداتیو در
حالــت ردوکــس ِهــم مصنوعــی در ( sGCاز آهنــی
بــه آهنــی) باشــد کــه اتصــال ِهــم بــه آنزیــم را
ضعیــف میکنــد و  sGCبــه  NOپاســخ نمیدهــد
( .)3،5عــاوه بــر ایــن ،کارآیــی طوالنیمــدت
نیتراتهــای آلــی بــه دلیــل ایجــاد تحمــل

محــدود میشــود .نیتریــک اکســاید ممکــن اســت
اثــرات سیتوتوکســیک متعــددی نیــز داشــته باشــد
کــه بیشــتر بــه اکســیدان فعــال پراکس ـینیتریت
(کــه از واکنــش کنتــرل شــده بــا انتشــار  NOبــا
سوپراکســید ایجــاد میشــود) نســبت میدهنــد
( .)10پراکســی نیتریــت بــا پروتئینهــا و لیپیدهــا
برهمکنــش میکنــد ،ســیگنالهای ســلولی را
تغییــر میدهنــد ،عملکــرد میتوکنــدری را مختــل
میکننــد و بــه  DNAآســیب میزننــد ،کــه در
نهایــت ،میتوانــد بــه اختــال عملکــرد ســلولی و
یــا مــرگ منجــر شــود (.)5
بــه نظــر میرســد اثــرات ســودمند  NOاز
طریــق مکانیســمهای پاییــن دســتی وابســته
بــه  sGC-cGMPانجــام میگیــرد ،در حالــی
کــه بیشــتر اثــرات مضــر آن بهطــور مســتقل رخ
میدهــد ( ،)11تالشهــای اخیــر بــر شناســایی
عوامــل دارویــی متمرکــز شــده کــه میتواننــد
مســتقیم ًا ســیگنالینگ  sGC-cGMPرا هــدف
قــرار دهنــد .ترکیباتــی کــه مســتقیم ًا روی sGC
اثــر میکننــد ،میتــوان براســاس حالتهــای
عملکردشــان بــه دو دســته تقســیم کــرد:
محرکهــای  sGCو فعالکنندههــای .sGC
محرکهــا بــا تثبیــت کمپلکــس نیتروزیــلِ -هــم
و در نتیجــه ،حفــظ آنزیــم در پیکربنــدی فعــال،
 sGCرا بــه ســطوح پاییــن  NOقابــل دســترس
زیســتی حســاس میکننــد و همچنیــن میتواننــد
فعالیــت  sGCرا در غیــاب  NOافزایــش دهنــد (.)12
عمــل آنهــا بــه حضــور یــک ِهــم مصنوعــی احیــا
شــده (آهنــی) بســتگی دارد ( .)13در مقابــل ،فعــال
کنندههــای  sGCترجیح ـ ًا و بهطــور مؤثــر  sGCرا
پی در پی  ۳۸۴
34۴36
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زمانــی کــه در حالــت اکســید شــده یــا در نهایــت،
بــدون هِــم باشــد ،فعــال میکننــد (شــکل )1
( .)14،15اکسیداســیون گــروه ِهــم روی  sGCمنجر

بــه جــدا شــدن آن از آنزیــم و تولیــد  sGCحســاس
بــه  NOتنهــا بــا ســطوح پایــه فعالیــت میشــود.
اولیــن فعالکننــده  ،sGCیــک اســید آمینــه

شــکل  -1محرکهــا و فعالکنندههــای گوانیــات ســیکالز ( )sGCدو حالــت ردوکــس

مختلــف  sGCرا هــدف قــرار میدهنــد :بــه ترتیــب  sGCاحیــا شــده (آهنــی) حســاس بــه
اکســید نیتریــک ( )NOو  sGCاکســید شــده (فریــک) غیــر حســاس بــه  .NOمحرکهــای
 ،sGCکمپلکــس نیتروزیلِ -هــم احیــا شــده  sGCرا تثبیــت میکننــد و یــک هــم افزایــی قــوی
بــا  NOنشــان میدهنــد .در شــرایط پاتوفیزیولوژیــک مختلــف (ماننــد نارســایی قلبــی ،فشــار
خــون ریــوی و سیســتمیک ،آترواســکلروز و آســیب ایســکمی /خونرســانی مجــدد) ،تعــادل
ردوکــس  sGCمیتوانــد توســط گونههــای اکســیژن فعــال بــه حالــت فریــک تبدیــل شــود
و یــا  sGCمیتوانــد دچــار کمبــود هِــم شــود .فعالکنندههــای  sGCبــه کمپلکــس بــدون

اشــغال هِــم متصــل میشــوند یــا هِــم مصنوعــی  sGCرا جابــه جــا میکننــد و تنهــا یــک
اثــر افزایشــی بــا  NOایجــاد میکننــد .در مــوارد خــاص ،فعــال کنندههــای  sGCنیــز از
 sGCدر برابــر تخریــب پروتئازومــی محافظــت میکننــد.

 :BH4تتراهیدروبیوپتریــن :BH2 ،دیهیدروبیوپتریــن :eNOS ،اندوتلیــال نیتریــک اکســاید
−
ســنتاز : O2 ،سوپراکســید و  ONOOپراکســی نیتریــت.
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دی کربوکســیلیک معــروف بــه سیناســیگوات
( ،)BAY 58-2667در یــک غربالگــری بــا تــوان
عملیاتــی بــاال کمتــر از یــک دهــه پیــش کشــف
شــد ( .)16سیناســیگوات دانشــمندان را قــادر
ســاخت تــا حضــور  sGCبــدون ِهــم را در داخــل
بــدن نشــان دهنــد ( )17کــه باعــث میشــود sGC
اکســید شــده بــدون ِهــم را بــا اتصــال در پاکــت
هِــم  sGCو تقلیــد از گــروه هِــم ،فعــال کنــد.
همچنیــن از  sGCبــدون هِــم در برابــر تخریــب
پروتئازومــی ناشــی از اکسیداســیون محافظــت
میکنــد .بنابرایــن ،سیناســیگوات امــکان
درمانهــای مبتنــی بــر مکانیســم جدیــد را بــرای
بیماریهــای قلبــی -عروقــی مرتبــط بــا اســترس
اکســیداتیو بــاز کــرد ( )17و در حــال توســعه
بالینــی بــرای درمــان نارســایی حــاد قلــب جبــران
نشــده اســت .یــک فعالکننــده  sGCکــه اخیــراً
کشــف شــده اســت ،آتاســیگوات مشــتق از اســید
آنترانیلیــک ،نیــز در آزمایشــات بالینــی در داوطلبان
ســالم ،در بیمــاران مبتــا بــه لنگــش متنــاوب بــه
دلیــل بیمــاری شــریانی محیطــی و در بیمــاران
مبتــا بــه درد نوروپاتیــک مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،بــه نظــر میرســد
کــه توســعه بالینــی آن در ایــن بیمــاران متوقــف
شــده اســت ( .)18،19فعالکننــده دیگــر ،sGC
 ،BAY 60-2770بــه تازگــی در مطالعــات پیــش
بالینــی قــرار گرفتــه اســت.
توســعه محرکهــای  sGCدر اواســط دهــه
 1990بــا ترکیــب بنزیلینــدازول مصنوعــی YC-1
آغــاز شــد ( .)19،20تصــور میشــود کــه اتصــال
 YC-1بــه  ،sGCبــا حفــظ پایــداری کمپلکــس

نیتروزیل-هِــم ،آنزیــم را در پیکربنــدی فعــال
خــود تثبیــت میکنــد ( YC-1 .)21فعالیــت
 sGCخالــص شــده را تقریبــ ًا  10برابــر افزایــش
میدهــد ،تأثیــری کــه تقریبــ ًا یــک تــا دو برابــر
در حضــور  NOافزایــش مییابــد ( ،)22اگرچــه
مکانیســم دقیقــی کــه توســط آن YC-1 sGC
را تحریــک میکنــد ،هنــوز مشــخص نیســت،
شــواهد تــا بــه امــروز نشــان دادهانــد کــه  YC-1بــا
دامنــه کاتالیــزوری  sGCتعامــل دارد و هــر دو زیــر
واحــد  sGCرا در عمــل  YC-1.12دخیــل میکنــد.
نشــان داده شــده کــه  YC-1دارای اثــرات اضافــی
و مســتقل از  cGMPاســت ( )23و بــرای مهــار
فســفودی اســتراز ( )PDEو در نتیجــه ،ســودمندی
آن بهعنــوان یــک محــرک  sGCمحــدود میشــود.
یــک کالس غیرمرتبــط ســاختاری از محرکهــای
( sGCآنالوگهــای آکریــل آمیــد ،A-350619
 A-344905و  )A-778935نیــز در ســالهای
اخیــر کشــف شــدهاند ،امــا اکثــر قریــب بــه
اتفــاق مقــاالت بــر  YC-1و جانشــینان آن (خانــواده
اینــدازول) تمرکــز کردهانــد .یــک محــرک دیگــر
 ،CFM-1571 ،sGCبراســاس  YC-1بهعنــوان
یــک ســاختار راهنمــا ســاخته شــد ،امــا دارای
فراهمــی زیســتی خوراکــی و قــدرت پایینی اســت.
یــک برنامــه بهینهســازی شــیمیایی و دارویــی
جداگانــه برخــی مشــتقات پیرازولوپیریدیــن را بــه
دســت آورد .نحــوه عملکــرد ایــن دو ترکیب مشــابه
 YC-1اســت ،امــا آنهــا قــدرت و ویژگــی بیشــتری
بــرای  sGCدارنــد BAY 41-2272 .نســبت
بــه ،YC-1فعالیــت  sGCرا تقریبــ ًا  20برابــر و
 BAY 41-8543آن را تــا  92برابــر تحریــک
پی در پی  ۳۸۴
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میکنــد و هــر دو ترکیــب بــه شــدت بــا NO

هــم افزایــی میکننــد تــا فعالیــت  sGCرا تــا  200برابر
تحریک کننــد ( .)24برخــاف BAY 41-8543 ،YC -1
فاقــدمهــار  PDE5اســت و  BAY 41-2272هیچگونه
مهــار قابــل توجهــی از  PDE5در غلظتهــای مــورد
نیــاز بــرای تحریــک  sGCایجــاد نمیکنــد .عــاوه
بــر ایــن BAY 41-2272 ،و  BAY 41-8543دیگــر
ایزومرهــای  PDEخــاص  cGMPیــا متابولیزهکننــده
 cGMPماننــد  PDE2 ،PDE1و  PDE9را مهار نمیکنند.
بهینهســازی فارماکوکینتیــک بیشــتر بــا
بررســی بیــش از  800مشــتق پیریمیدیــن،
ســرانجام منجــر بــه حصــول ریوســیگوات محــرک
 sGCخوراکی ( )BAY63-2521شــد .ریوســیگوات
فعالیــت  sGCرا در شــرایط آزمایشــگاهی تــا
 73برابــر افزایــش میدهــد و در همــکاری بــا NO
عمــل میکنــد تــا فعالیــت  sGCرا تــا  122برابــر
افزایــش دهــد (.)25
ایجــاد و پیشــرفت نارســایی قلبــی شــامل
اختــال عملکــرد اندوتلیــال و میــوکارد و اختــال
در تعــدادی از مســیرهای ســیگنالینگ از جملــه
مســیر  NO-sGC-cGMPاســت .آگونیســتهای
 sGCمیتواننــد بــا جلوگیــری از پیشــرفت ،یــا
حتــی معکــوس کــردن ،هیپرتروفــی و فیبــروز
بطنــی اثــرات مفیــدی در نارســایی قلبــی بــا
کاهــش کســر جهشــی بطــن چــپ داشــته باشــند
( .)26عــاوه بــر ایــن ،آگونیســتهای sGC
ممکــن اســت اثــرات مفیــد حــاد بــا کاهــش بــار
اضافــی بطــن راســت و چــپ از طریــق اتســاع
عــروق گــردش خــون ریــوی و سیســتمیک داشــته
باشــند .در یــک مطالعــه بــا اســتفاده از مدل ســگ،
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نارســایی قلبــی ناشــی از ضربانســازی ســریع
بطنــی ،تجویــز محــرک 41-2272BAY ،sGC
فشــار سیســتمیک ،فشــار شــریان ریــوی و فشــار
گــوه مویرگــی ریــوی را کاهــش داد ،بــرون ده
قلبــی را افزایــش داد و نــرخ فیلتراســیون گلومرولی
را حفــظ کــرد .در یــک مــدل مــوش از نارســایی
احتقانــی قلــب ،درمــان مزمــن بــا آتاســیگوات
عملکــرد اندوتلیــال را عــادی کــرد ،حساســیت
بــه  NOرا بهبــود بخشــید و فعالیــت پالکتــی را
کاهــش داد .در سـگهای بیهــوش ،سیناســیگوات
و گلیســریلتری نیتــرات اثــرات گشــاد کنندگــی
شــریانی و وریــدی مشــابهی داشــتند ،امــا
سیناســیگوات مــدت اثــر طوالنیتــری داشــت .در
نارســایی ،سیناســیگوات داخــل وریــدی تیتــر شــده
براســاس پاســخ همودینامیــک ،پروفایــل ایمنــی
مطلوبــی داشــت و بــه شــدت قلــب را تخلیــه
میکــرد و در عیــن حــال ،عملکــرد کلیــه را نیــز
حفــظ میکــرد.
وریســیگوات (همچنیــن بهعنـوانBAY 1021189
یــا  MK-1242نامیــده میشــود) یــک محــرک
 sGCاســت .وریســیگوات بهطــور انتخابــی و
اختصاصــی بــه  sGCمتصــل میشــود کــه منجــر
بــه تولیــد  cGMPوابســته بــه غلظــت میگــردد.
هنگامــی کــه در یــک سیســتم بــدون ســلول بــا
اســتفاده از  sGCخالــص آزمایــش شــد ،توانســت
تولیــد  cGMPرا بــه روشــی وابســته بــه غلظــت
تحریــک کنــد .تولیــد  cGMPاز  ۱/۷برابــر بــه
 ۵۷/۶برابــر پــس از قــرار گرفتــن در معــرض
وریســیگوات از  ۰/۰۱میکرومــوالر بــه 100
میکرومــوالر نســبت بــه حالــت عــدم تحریــک،

دکتر مجتبی سرکندی

افزایــش یافــت .بــه نظــر میرســد کــه کمپلکــس
دهنــده دی اتیــل آمیــن )DEA/NO( NO/زمانــی
کــه بــا وریســیگوات ترکیــب شــود ،اثــر همافزایــی
بــر تولیــد  cGMPتوســط  sGCدارد.
فارماکوکینتیک
مطالعــات فارماکوکینتیــک ( )PKدر موشهــا و
س ـگها ،گونههــای ارزیابــی ایمنــی اولیــه ،انجــام
گرفــت .مقایســه بیــن گون ـهای متابولیســم ،دفــع،
اتصــال پروتئیــن پالســما و نســبت تقســیم خــون
بــه پالســما نیــز صــورت پذیرفــت .پروفایلهــای
توکســیکوکینتیک پــس از دوزهــای مکــرر در موش،
مــوش صحرایــی و ســگ پــس از مصــرف خوراکــی
بــرای مــدت زمــان کلــی تــا  39هفتــه و در مطالعات
ســرطانزایی در موشهــا و رتهــا ( 104هفتــه)
مشــخص شــد .عــاوه بــر ایــن ،قــرار گرفتــن در
معــرض بهعنــوان بخشــی از مطالعــات رشــد جنیــن
در موشهــا و خرگوشهــا بــه عمــل آمــد.
جــذب :یــک مطالعــه فارماکوکینتیــک تــک دوز
پــس از تجویــز وریــدی یــا خوراکــی وریســیگوات در
رتهــای نــر و س ـگهای مــاده انجــام شــدTmax .
در رت بین  ۱-۳ســاعت و در ســگ  ۰/۵-۱/۸ســاعت
بــود .حجــم توزیــع حالــت پایــدار کــم اســت
( .)۰/۸-۱/۱ L/kgنیمــه عمــر حذف نهایــی ()T1/2
بیــن  ۲/۴۵-۳/۳۱ســاعت در رت و ۴/۹-۶/۹
ســاعت در ســگ بــود .کلیرانــس پالســمایی کــم
بــود ( .)۰/۱۲-۰/۵۱ L/h/kgفراهمــی زیســتی
خوراکــی وریســیگوات  ۳۹-۴۷درصــد در رت و
 ۷۲-۷۵درصــد در ســگ میباشــد.
پــس از تجویــز خوراکــی ،وریســیگوات بــه

ســرعت جــذب میشــود .در شــرایط ناشــتاtmax ،

دارو حــدود  1تــا  2ســاعت میباشــد .هنگامــی
کــه قــرص وریســیگوات همــراه بــا غــذا تجویــز
میشــود ،میانگیــن  tmaxتقریبــ ًا  4ســاعت
اســت .فراهمــی زیســتی ایــن دارو در صــورت
مصــرف بــا غــذا افزایــش مییابــد .بــرای قــرص
 10میلیگرمــی ،حداکثــر غلظــت ( )Cmaxو قــرار
گرفتــن در معــرض ( )AUCهــر دو تقریبـ ًا  40درصد
افزایــش مییابــد .فراهمــی زیســتی وریســیگوات
پــس از تجویــز قــرص  10میلیگرمــی بــا یــک
وعــده غذایــی کم چــرب و پــر کربوهیــدرات (تقریب ًا
 400کیلوکالــری) یــا یــک وعــده غذایــی پرچــرب و
پــر کالــری قابــل مقایســه بــود .ایــن دارو زمانــی که
همــراه غــذا مصــرف شــود ،فراهمــی زیســتی مطلق
خوراکــی باالیــی ( 93درصــد) دارد.
قـرار گرفتــن در معــرض ( )AUCو حداکثــر غلظت
پالســمایی ( )Cmaxوریســیگوات کــه بــه صــورت
خوراکــی بهعنـوان یــک قــرص لــه شــده در آب تجویز
میشــود بــا یــک قــرص کامــل قابــل مقایســه اســت.
فارماکوکینتیــک ثابــت در محــدوده دوز
مــورد بررســی (تــک دوز  ۰/۵تــا  15میلیگــرم
و دوزهــای متعــدد  ۱/۲۵تــا  10میلیگــرم بــه
مــدت  7روز) .در داوطلبــان ســالم ،فارماکوکینتیــک
دارو متناســب بــا دوز و در افــراد مبتــا بــه
)HF with reduced ejection fraction( HFrEF
ا

به روشی کمی ،کمتر از دوز متناسب نشان داد.
بــه نظــر میرســد فارماکوکینتیک وریســیگوات
مســتقل از زمــان باشــد .در افراد ســالم ،تجمــع دارو
پــس از  7روز دوز روزانــه بــا نیمــه عمــر نهایــی
 ۲۰-۲۵ســاعت ،حــدود  150تــا  170درصــد بــود.
پی در پی  ۳۸۴
34۴40
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در افــراد مبتــا بــه  ،HFrEFحالــت پایــدار ایــن
دارو تقریبــ ًا طــی  6روز بــا نیمــه عمــر نهایــی
تقریبــ ًا  30ســاعت بــه دســت آمــد .ایــن امــر از
مقــدار مصــرف روزانــه پشــتیبانی میکنــد (.)27
توزیــع :میــزان اتصــال وریســیگوات بــه
پروتئیــن پالســما در پالســمای مــوش ،رت،
خرگــوش ،ســگ ،میمــون و انســان بــا اســتفاده
از اولتراســانتریفیوژ بررســی شــد .اتصــال پالســما
وابســته بــه گونــه بــود و بخشهــای غیــر متصــل
عبارتنــد از 2/2 :درصــد در انســان ۳/۷ ،درصــد در
خرگــوش ۴/۶ ،درصــد در رت ۵/۶ ،درصــد در
میمــون ۸/۰ ،درصــد در مــوش و  ۱۰/۲درصــد در
ســگ .وریســیگوات عمدتــا بــه آلبومیــن ســرم
متصــل میشــود .بخشهــای غیــر متصــل
متابولیــت  M1از  ۱/۶درصــد در انســان تــا  15درصد
در رت و ســگ متغیــر بــود .نســبت خــون :پالســما
در رت  ،۰/۷۹در ســگ  ۰/۸۷و در انســان  ۰/۶۶بــود.
توزیــع بافتــی وریســیگوات دررتهــای آلبینــو
( )Wistarو رنگدانـهدار ( )Long Evansبا اســتفاده
از اتورادیوگرافــی کمــی از کل بــدن ()QWBA
پــس از تجویــز خوراکــی  3میلیگــرم بــر کیلوگــرم
وریســیگوات بــا کربــن نشــان دار مــورد بررســی
قــرار گرفــت .وریســیگوات بهطــور گســترده توزیــع
شــد .در  24ســاعت پــس از دوز ،قــرار گرفتــن در
معــرض در اندامهــا ،بافتهــا و خــون در زنــان 4
برابــر بیشــتر از مــردان بــود.
بیشــترین غلظــت بیــن  2تــا  4ســاعت پــس از
مصــرف در قشــر کلیــه و مــدوالی خارجــی ،قشــر
آدرنــال (نســبت بافــت بــه خــون  )۵-۶و کبــد ،غده
هاردریــن و مــدوالی داخلــی کلیــه (نســبت خــون

18

سال سی و دوم

شماره ۱۲اسفند 400پی در پی  ۳۸۴
34۴41

بافتــی  )۲-۳مشــاهده شــد .کمتریــن غلظــت در مغز
و اســتخوان مالحظــه گردیــد .حــذف از بافتهــا
ســریع و بــا نیمــه عمــر  ۱/۵-۳ســاعت بــود.
اتصــال  in vitroپروتئیــن پالســما وریســیگوات
بــاال اســت (تقریبــا  ۹۷/۸درصــد) و عمدتــ ًا بــه
آلبومیــن اســت .نســبت خــون بــه پالســما ۰/۶۵۶
اســت ،کــه نشــان میدهــد وریســیگوات بهطــور
خــاص در گلبولهــای قرمــز توزیــع نمیشــود.
حجــم توزیع ایــن دارو در حالــت پایدار در افراد ســالم
تقریبــا  44لیتــر اســت که نزدیــک به حجــم کل آب
بــدن و نشــان دهنــده توزیــع محــدود بافــت اســت.
بــه نظــر میرســد حجــم توزیــع بیــن افــراد ســالم
و بیمــاران  HFrEFمطابقــت دارد .زیــرا پارامترهــای
مــدل فارماکوکینتیــک جمعیــت دارای مرتبــه بزرگی
مشــابهی بودنــد .حجــم ظاهــری توزیــع پــس از
تجویــز خوراکــی وریســیگوات همــراه بــا غــذا تقریب ًا
 47لیتــر بــرای افــراد  HFrEFبــود (.)28
متابولیســم :پس از مصــرف خوراکی ،وریســیگوات
عمدتـ ًا بــه  -N( M-1گلوکورنید وریســیگوات) متابولیزه
میشــود ،یــک متابولیــت گلوکورونیــد غیرفعــال
وریســیگوات (تقریبــا  72درصــد  AUCدر پالســما).
حــدود  28درصــد بهعنــوان یــک ترکیــب اصلــی
در پالســما وجــود دارد UGT1A1 .و UGT1A9
اصلیتریــن  UGTsدرگیــر در کونژوگاســیون
هســتند UGT1A1 .و  UGT1A9بــه شــدت در
کبــد و  UGT1A9در کلیــه بیــان میشــوند و بنابرایــن،
متابولیســم هــم در کبــد و هــم در کلیــه اتفــاق میافتد.
تنها بخش کوچکــی (کمتــر از 5درصد) از وریســیگوات
توســط آنزیمهــای  CYPبــه  M-15متابولیــزه
میشــود کــه در پالســما شناســایی نمیشــود.
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دفــع :دفــع وریســیگوات بــا کربــن نشــان دار در
رتهــای نــر (دســت نخــورده و مجــرای صفــراوی
کانولــه شــده) به دنبــال تجویــز خوراکــی ( 3میلیگرم
بــر کیلوگــرم) یــا 1( IVمیلیگــرم بــر کیلوگــرم) مــورد
بررســی قــرار گرفــت .وریســیگوات بــه ســرعت
دفــع شــد (بیشــتر از  85درصــد در  24ســاعت) .در
رتهــای دســت نخــورده ،مدفــوع راه اصلــی دفــع بود
( 81درصــد) ،در حالــی کــه  11درصــد از طریــق ادرار
(پــس از مصــرف خوراکــی) دفــع میشــد .مطالعـهای
روی رتهــای کانولشــده مجــرای صفــراوی نشــان
داد کــه دفــع صفــراوی ( 35خوراکــی) تــا )IV( 43
درصــد از دوز تجویــز شــده را تشــکیل میدهــد.
پــس از تزریــق وریــدی ۲/۶ ،درصــد از دوز در دســتگاه
گــوارش و  30درصــد در مدفــوع بازیابــی شــد کــه
نشــان دهنــده ترشــح روده اســت.
وریســیگوات عمدتــ ًا بهعنــوان یــک ترکیــب
اصلــی (بــه ترتیــب  70و  9درصــد از دوز در مدفــوع
و ادرار) دفــع میشــود .متابولیتهــای اصلــی در
مدفــوع  M1و متابولیتهــای هیدروکســیله ،M-3
 M-4و  5/9( M-5درصد از دوز) و در ادرار ،M-2 ،M-1
 M-3و ( M15هــر کــدام کمتــر از  1درصــد دوز) بــود.
همچنیــن در ســگ ،وریســیگوات عمدتــ ًا از
طریــق مدفــوع ( ۸۹/۲درصــد و  4/4درصــد از طریق
ادرار) پــس از یــک دوز خوراکــی ( ۰/۶میلیگــرم
بــر کیلوگــرم) دفــع میشــود .در ادرار ،اکثریــت
بهعنــوان ترکیــب اصلــی ( ۲/۳۵درصــد از دوز)،
همــراه بــا چندیــن متابولیــت جزیــی میباشــد ،در
حالــی کــه در مدفــوع  51درصــد بــه شــکل ،M-1
 19درصــد بــه صــورت وریســیگوات و  8درصــد بــه
شــکل متابولیــت هیدروکســیله  M-3دفــع شــد.

در مقابــل ،دفــع انســان از طریــق ادرار نقــش
بســیار بیشــتری داشــت 53 :درصــد از طریــق ادرار
و  45درصــد از طریــق مدفــوع .در ادرار ،اکثریــت
بــه صــورت متابولیــت 41( M-1درصــد) دفــع شــد.
 9درصــد بهعنــوان ترکیــب اصلــی و  2درصــد بــه
شــکل متابولیــت  M-15دفــع شــد .در مدفــوع43 ،
درصــد بــه صــورت ترکیــب اصلــی و  ۱/۶درصــد
بهعنــوان  M-15دفــع شــد ،در حالــی کــه M-1
تشــخیص داده نشــد و ایــن امــر احتمــا ًال بــه دلیــل
بــرش هیدرولیتیــک بــه وریســیگوات توســط فلــور
میکروبــی بــود (.)28
مصرف در بارداری
بــر اســاس دادههــای حاصــل از مطالعــات تولید
مثــل حیوانــی Verquvo ،ممکــن اســت باعــث
آســیب جنیــن در هنــگام تجویــز بــه یــک زن
بــاردار شــود .قبــل از شــروع درمــان بایــد آزمایــش
بــارداری انجــام گیــرد .بــه زنــان بــا پتانســیل
بــاروری توصیــه شــود کــه در طــول درمــان بــا
ایــن دارو و حداقــل یــک مــاه پــس از دوز نهایــی ،از
پیشــگیری موثــر از بــارداری اســتفاده کننــد.
مــرگ و میــر نــوزادان بــا دوز 15میلیگرم/کیلوگــرم
در روز بــا قـرار گرفتــن در معرض تقریبــا 21برابــر میزان
قــرار گیــری انســان (براســاس  AUCنامحــدود از
مطالعــه رشــد جنینــی) افزایــش پیــدا نکــرد.
در رتهــای نوجــوان کــه بــه ســرعت در حــال
رشــد هســتند ،اثــرات روی اســتخوان مشــاهده شــد.
)no-observed-adverse-effect level( NOAEL

بــرای ایــن اثــر بهطــور کلــی  10-15میلیگــرم
بــر کیلوگــرم در روز (و  30میلیگــرم بــر کیلوگــرم
پی در پی  ۳۸۴
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در روز در زنــان در مطالعــه  2هفتــهای) بــود ،بــا
حاشــیههای ایمنــی براســاس AUC0-24h
نامحــدود در مطالعــات دوز مکــرر  10تــا  31و
در مطالعــات ســمیت نوجوانــان  3تــا  10در نظــر
گرفتــه شــد .در موشهــای صحرایــی جــوان،
آنتریــت نکــروزان بــا دوز  10میلیگــرم بــر
کیلوگــرم در مطالعــه محــوری ســمیت نوجوانــان
(گــروه  13هفتــه) مشــاهده شــد .ایــن امــر در 2
هفتــه اول مطالعــه رخ داد .بــه نظــر میرســد
کــه یــک شــیوع اتفاقــی بــوده اســت و ممکــن
اســت توســط باکتریهــای بیهــوازی ایجــاد
شــده باشــد کــه ممکــن اســت مهــار تحــرک
دســتگاه گــوارش ،اســتعداد را بــرای آن افزایــش
داده باشــد .در موشهــای گــروه  4هفتــهای در
مطالعــه محــوری ســمیت نوجوانــان و همچنیــن
در مطالعــه آزمایشــی  4هفتــهای ســمیت
نوجوانــان ،بــا دوزهــای تــا  30میلیگــرم بــر
کیلوگــرم ،مشــاهده نشــد .همچنیــن در مطالعــه
رتهــای جــوان ،بــا باالتریــن دوز  10میلیگــرم
بــر کیلوگــرم در روز 15 ،مــوش در طــول  2هفتــه
اول درمــان احتمــا ًال بــه دلیــل خطاهــای گاواژ
جــان خــود را از دســت دادنــد ،امــا در  5مــورد
از ایــن مــوارد ،علــت مــرگ مشــخص نشــد.
براســاس گــزارش مطالعــه ،ایــن امــر یــک پدیــده
رایــج در مطالعــات نوجوانــان اســت .بــا ایــن حــال،
قابــل توجــه اســت کــه همــه ایــن مــوارد در گــروه
دوز بــاال رخ داده اســت .مشــخص نیســت کــه آیــا
میتوانــد یــک جــزء مرتبــط بــا وریســیگوات باشــد
کــه نشــاندهنده تأثیــر بــر رفتــار در ایــن پدیــده
اســت یــا خیــر (.)28
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واکنشهای نامطلوب دارویی
 VICTORIAیــک کارآزمایــی چنــد مرکــزی
تصادفــی ،گــروه مــوازی ،کنتــرل شــده بــا دارونمــا،
دوســوکور ،رویــداد محــور بــود کــه  Verquvoو
دارونمــا را در  5050بیمــار بــزرگ ســال مبتــا بــه
نارســایی مزمــن قلبــی عالم ـتدار (کالس )II-IV
مقایســه کــرد و کســر جهشــی بطــن چــپ ()LVEF
کمتــر از  45درصــد بــه دنبال یــک رویداد نارســایی
قلبــی بدتــر میشــود .یــک رویــداد نارســایی قلبــی
بدتــر بهعنــوان بســتری شــدن در بیمارســتان طــی
 6مــاه قبــل از تصادفــی ســازی یــا اســتفاده از
مدرهــای ســرپایی  IVبــرای نارســایی قلبــی در 3
مــاه قبــل از تصادفیســازی تعریــف شــد.
بیمــاران بــرای دریافــت  10میلیگــرم از
ورکــوو یــا دارونمــای مشــابه بهطــور تصادفــی
انتخــاب شــدند .میــزان مصــرف دارو در آغــاز۲/۵ ،
میلیگــرم یــک بــار در روز و در فواصــل تقریب ـ ًا 2
هفتــهای بــه  5میلیگــرم یــک بــار در روز و دوز
هــدف  10میلیگــرم یــک بــار در روز ،در صــورت
تحمــل افزایــش یافــت .مقــدار مصــرف دارونمــا
بهطــور مشــابه تنظیــم شــد .پــس از تقریبــ ًا 1
ســال 90 ،درصــد بیمــاران در هــر دو گــروه درمانــی
بــه دوز هــدف  10میلیگــرم درمــان رســیدند.
نقطــه پایانــی اولیــه ،ترکیبــی از زمــان تــا اولیــن
رویــداد مــرگ  CVیا بســتری شــدن در بیمارســتان
بــه دلیــل نارســایی قلبــی بــود .میانگیــن پیگیــری
بــرای نقطــه پایانــی اولیــه  11مــاه بــود.
جمعیــت  64درصــد قفقــازی 22 ،درصــد
آســیایی و  5درصــد ســیاه پوســت بودنــد .میانگیــن
ســنی  67ســال و  76درصــد مــرد بودنــد .در
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آنژیوتانســین و مهارکننــده نپــری لیزیــن (،)ARNI
 28درصــد بیمــاران دفیبریالتــور قلبی قابل کاشــت
و  15درصــد پیــس میکــر دو بطنــی داشــتند .نــود
و یــک درصــد از بیمــاران بــا دو یــا چنــد داروی
نارســایی قلبــی [مســدد بتــا ،مهارکننــده سیســتم
رنیــن آنژیوتانســین ( )RASیــا  ]MRAتحــت
درمــان قــرار گرفتنــد و  60درصــد از بیمــاران بــا
هــر  3دارو تحــت درمــان قــرار گرفتنــد .در ابتــدا،
 6درصــد از بیمــاران تحــت درمــان Ivabradine
و 3درصــد از بیمــاران یــک مهارکننــده ســدیم
گلوکــز کوترانســپورتر  )SGLT2( 2بودنــد.
در  ،VICTORIAورکــوو در کاهــش خطــر
مــرگ  CVیــا نارســایی قلبــی بســتری در
بیمارســتان براســاس تجزیــه و تحلیــل زمــان بــه
رویــداد ،نســبت بــه دارونمــا برتــر بــود .در طــول
مطالعــه 2/4 ،درصــد کاهــش خطــر مطلــق ()ARR
ســاالنه بــا ورکــوو در مقایســه بــا دارونمــا وجــود
داشــت .اثــر درمــان منعکسکننــده کاهــش مــرگ
و میــر قلبــی -عروقــی و نارســایی قلبــی بســتری
در بیمارســتان بــود.
از آنجایــی کــه کارآزماییهــای بالینــی تحــت
شـرایط بســیار متفاوتی انجام میشــوند ،میـزان واکنش
نامطلــوب مشاهدهشــده در آزمایشهــای بالینــی یــک

تصادفیســازی 59 ،درصــد از بیمــاران کالس
 40 ،IIدرصــد کالس  IIIو  1درصــد کالس IV
بودنــد .میانگیــن کســر جهشــی بطــن چــپ
( 29 )EFدرصــد بــود .تقریبــ ًا نیمــی از بیمــاران
 EFکمتــر از  30درصــد و  14درصــد EF ،بیــن
 40تــا  45درصــد داشــتند .شــایعترین شــرایط
ســابقه پزشــکی گــزارش شــده غیــر از نارســایی
قلبــی شــامل فشــار خــون بــاال ( 79درصــد)،
بیمــاری عــروق کرونــر ( 58درصــد) ،چربــی خــون
بــاال ( 57درصــد) ،دیابــت شــیرین ( 47درصــد)،
فیبریالســیون دهلیــزی ( 45درصــد) و انفارکتــوس
میــوکارد ( 42درصــد) بــود .در تصادفــی ســازی،
میانگیــن  62 ،eGFRمیلیلیتــر در دقیقــه در ۱/۷۳
مترمربــع بــود .اکثــر بیمــاران ( 88درصــد) دارای
 eGFRبیــش از  30میلیلیتــر در دقیقــه در ۱/۷۳
متــر مربــع بودنــد.
در ابتــدا 93 ،درصــد از بیمــاران از مســدد بتــا،
 73درصــد از بیمــاران از یــک مهارکننــده آنزیــم
مبــدل آنژیوتانســین ( )ACEیــا مســدد گیرنــده
آنژیوتانســین ( II (ARBاســتفاده میکردنــد70 ،
درصــد از بیمــاران از یــک آنتاگونیســت گیرنــده
مینرالوکورتیکوییــد ( )MRAاســتفاده میکردنــد.
 15درصــد بیمــاران از ترکیبــی از گیرنــده

جدول  -1درصد واکنشهای نامطلوب دارویی که با  Verquvoدر کارآزمایی ویکتوریا
رخ میدهد.
عوارض جانبی

)N = 2,519( Verquvo

دارونما ()N = 2,515

هیپرتانسیون

16

15

کم خونی

10

7
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نگاهی به داروهای جدید سال ۲۰۲۱

دارو را نمیتــوان مســتقیم ًا بــا میــزان آزمایشهــای
بالینــی داروی دیگر مقایســه کــرد و ممکن اســت میزان
مشــاهده شــده در عمــل را منعکــس نکنــد.
جــدول ( )1بیانگــر عــوارض جانبــی دارویــی را
کــه بــا ورکوو بیشــتر از دارونمــا و در بیــش از  5درصد
از بیمــاران تحــت درمــان بــاورکــوو درکارآزمایــی
 VICTORIAرخ میدهد ،میباشد (.)28
تداخالت دارویی

مهارکنند ههــای

UGT1A1

و

:UGT1A9

وریســیگوات بهطــور گســترده در کبــد و کلیههــا
توســط گلوکورونیداســیون از طریــق  UGT1A1و
 UGT1A9متابولیــزه میشــود .براســاس آزمایشهــای
آزمایشــگاهی ،متابولیســم از طریــق UGT1A9
بهعنــوان مســیر اصلــی متابولیــک پیشبینــی
میشــود و ســهم  UGT1A1کمتــر اســت.
بنابرایــن ،انتظــار مــیرود دارویــی کــه عمدتــ ًا
توســط مهارکنندههــای  UGT1A1و UGT1A9
متابولیــزه میشــود ،بــر متابولیســم وریســیگوات
بــه  M-1در شــرایط آزمایشــگاهی تأثیــر بگــذارد.
افزایــش غیرمرتبــط  20درصــدی قــرار گرفتــن
در معــرض وریســیگوات پــس از تجویــز همزمــان
بــا مفنامیــک اســید مشــاهده شــد .اثــر خفیــف
مفنامیــک اســید بــر قــرار گرفتــن در معــرض
وریســیگوات ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد
کــه مفنامیــک اســید یــک مهارکننــده بــه انــدازه
کافــی قــوی بــرای  UGT1A9نیســت یــا بــه
دلیل ســهم قابــل توجــه  UGT1A1در متابولیســم
وریســیگوات (یکــی از  UGTممکــن اســت قــادر
بــه کنتــرل متابولیســم باشــد زمانــی کــه UGT
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دیگــر مهــار شــده اســت) .از آنجایــی کــه مهــار
قــوی  UGT1A9یــا ترکیبــی  UGT1A9/1A1در
مطالعــات بالینــی تداخــل دارویــی -دارویــی بــه دلیل
فقــدان مهارکنندههــای موجــود آزمایــش نشــده
اســت ،پیامدهــای بالینــی مصــرف همزمــان بــا ایــن
محصــوالت دارویــی در حــال حاضر ناشــناخته اســت.
در مطالعــات بالینــی ،مهارکننــده قــوی CYP3A
(کتوکونــازول) و یــک القاءکننــده قوی (ریفامپیســین)
تأثیــر قابــل توجهی بــر  PKوریســیگوات نداشــتند.
درمــان همزمــان بــا محصــوالت دارویــی
کــه باعــث افزایــش  pHمعــده میشــوند ،ماننــد
مهارکنندههــای پمــپ پروتــون ،قــرار گرفتــن
در معــرض وریســیگوات را کاهــش داد (حــدود
 50درصــد کاهــش در  Cmaxو  30درصــد
کاهــش در  .)AUCاز آنجایــی کــه وریســیگوات
بــرای اســتفاده مزمــن در نظــر گرفتــه شــده
اســت ،تأثیــر آن بــر  AUCبســیار مرتبــط اســت.
کاهــش خفیــف مشــاهده شــده در معــرض از
نظــر بالینــی مرتبــط در نظــر گرفتــه نمیشــود.
بــه عــاوه ،ایــن مطالعــات در شــرایط ناشــتا
انجــام شــد و مصــرف وریســیگوات در شــرایط
تغذیــه توصیــه میشــود کــه در ایــن صــورت
 pHمعــده باالتــر اســت.
بســیاری از مطالعــات آزمایشــگاهی بــرای
ارزیابــی پتانســیل مهــاری وریســیگوات انجــام
شــد .وریســیگوات یــک مهارکننــده UGT1A9
در حداکثــر غلظــت روده بــا مقــدار IC50 10.6
میکرومــوالر بــود .ایــن دارو بازدارنــده دیگــر
 UGTsمــورد بررســی نبــود و همچنیــن هیــچ
یــک از آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار نــداد.

دکتر مجتبی سرکندی

مهارکنند ههــای  :PDE-5اســتفاده همزمــان
 Verquvoبــا مهارکنندههــای  PDE-5بــه دلیــل
احتمــال افــت فشــار خــون توصیــه نمیشــود.
مصــرف همزمــان  10میلیگــرم Verquvo
بــا دوزهــای منفــرد ســیلدنافیل ( 50 ،25یــا 100
میلیگــرم) بــا کاهــش اضافــی  BPتــا 5/4
میلیمتــر جیــوه ( BPسیســتولیک /دیاســتولیک،
 ،)MAPدر مقایســه بــا تجویــز ایــن دارو بــه تنهایی
همــراه بــود .تجربــه محــدودی در مــورد مصــرف
همزمــان  Verquvoو مهارکنندههــای  PDE-5در
بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی وجــود دارد.
کهــای محلــول گوانیــات
ســایر محر 
ســیکالز Verquvo :در بیمــاران بــا اســتفاده

همزمــان از ســایر محرکهــای گوانیــات
ســیکالز محلــول ( )sGCمنــع مصــرف دارد.
دیگــرتداخ لهـا :وقتی کــه یــک دوز 15میلیگرمی
وریســیگوات همزمان با 500میلیگرم آســپیرین اســتفاده
شــد ،هیــچ تفــاوت بالینــی قابــل توجهــی در زمــان
خونریــزی یــا تجمــع پالکتی مشــاهده نشــد.
هیــچ تفــاوت بالینــی قابــل توجهــی در زمــان

پروترومبیــن یا فعالیــت فاکتورهــای  VII ،IIو  Xزمانی
کــه دوزهــای متعــدد  10میلیگــرم  Verquvoبــه
صــورت یــک بــار در روز همزمــان بــا یــک دوز
منفــرد  25میلیگــرم وارفاریــن اســتفاده شــد،
مالحظــه نگردیــد.
هنگامــی کــه دوزهــای متعــدد  2/5میلیگــرم
 Verquvoهمزمان با ســاکوبیتریل /والزارتــان در افراد
یداری در
ســالم اســتفاده شــد ،هیچ تفــاوت بالینی معنـ 
فشــار خون نشســته ( )BPمشــاهده نشــد.
هنگامــی کــه دوزهــای متعــدد  10میلیگــرم
 Verquvoهمزمــان بــا نیتراتهــای کوتــاه اثــر
و طوالنیمــدت [ اســپری نیتروگلیســیرین و 60
میلیگــرم ایزوســورباید منونیتــرات اصــاح شــده
ایزوســورباید ( ])ISMNدر بیمــاران مبتــا بــه
بیمــاری عــروق کرونــر اســتفاده شــد ،هیــچ تفاوت
بالینــی معنـیداری در  BPنشســته مشــاهده نشــد.
در بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی ،مصــرف
همزمــان بــا نیتراتهــای کوتــاه اثــر بــه خوبــی
تحمــل شــد ،امــا تجربــه محــدودی در مــورد
نیتراتهــای طوالنــی اثــر وجــود دارد (.)28
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