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ألزهايمر. هذا  ، أصدرت هيئة الغذاء والدواء األمريكية تصريحا باستخدام دواء أديكونيماب لعالج مرض ٢٠٢١من يونيو  ٧في 

الدواء أول دواء يصرح باستخدامه لعالج مرض ألزهايمر منذ حوالي عقدين. بالرغم من أن الدواء لم يصرح باستخدامه في 

المملكة العربية السعودية، شكلت الشعبة السعودية لطب أعصاب اإلدراك والسلوك فريق عمل لتقييم الدراسات العلمية السريرية  

جابة لحاجة المرضى وعوائلهم ومقدمي الرعاية الصحية لفهم المستجد بشأن هذا الدواء. أدناه ملخص لبيان الرئيسية للدواء است

 فريق العمل.

. دواء أديكونيماب من األجسام المضادة المصنعة، وهو يزيل بروتين األميليويد الذي يترسب في المخ لدى المصابين بمرض ١

سب األميلويد دورا مسببا لمرض ألزهايمر، ولكن ذلك لم يثبت بصورة قطعية. ويشار  ألزهايمر. هناك نظريات تشير إلى أن لتر

إلى أن دراسات سابقة نجحت في إزالة األميلويد من المخ لدى مرضى ألزهايمر بدون أن يؤدي ذلك إلى تحسن في اإلدراك أو 

 األنشطة اليومية لدى هؤالء المرضى. 

يتا على دواء أديكونيماب. أظهرت نتائج هاتين الدراستين أن العالج باألديكونيماب . هناك دراستان سريريتان رئيسيتان أجر٢

يزيل األميلويد بنجاح من المخ لدى المصابين بمرض ألزهايمر. لكن الدراستين لم تظهرا بوضوح ما إذا كان هناك تحسن قطعي 

تأثير المرض على قدرة المرضى على أداء في اإلدراك واألنشطة اليومية للمرضى. إحدى الدراستين أظهرت تقليال من 

٪، إال أن الدراسة الثانية فشلت في إثبات ذلك. بعد انتهائها أظهرت بعض التحليالت اإلحصائية أن ٢٠أنشطتهم اليومية بنسبة 

 من أخذوا جرعات عالية من العالج قد تكون تحسنت قدراتهم على أداء أنشطتهم ولكن ذلك ليس دليال قاطعا علميا. 

فاعلية العالج المذكورة أعاله أثبتت فقط حال إعطائه في المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر. هؤالء هم المرضى الذين ال  .٣

يعانون إال من اضطراب طفيف في اإلدراك أو الوظائف اليومية. ويجب أن يشار إلى أن الدواء ال يتوقع أن يكون فعاال إعطاؤه 

طة أو المتأخرة، حيث إن األعراض والقدرات اإلدراكية لدى هؤالء المرضى ال عالقة  لمرضى ألزهايمر في المراحل المتوس

 لها باألميلويد أو إزالته بل بضمور الدماغ وعوامل أخرى.

٪ أوقفوا العالج بسبب اآلثار الجانبية. أحد هذه اآلثار الجانبية حدوث التهاب ١٢-٨. ليس هذا العالج بدون آثار جانبية حيث ان ٤

 ٪ وقد يكون له أعراض مؤثرة.٣٠-٢٠المخ متعلق بإزالة االميلويد وهذا يحدث في في 

. بناء على ما سبق ينصح بالعناية أثناء نقاش ما يتعلق بهذا العالج بين المرضى وعوائلهم ومقدمي الرعاية الصحية. ويشار  ٥

م ذلك فإنه يجب اختيار المرضى الذين يوصف  الى أن هذا العالج ليس مصرحا به وغير موجود في المملكة حاليا، وفي حال ت

لهم بعناية من قبل مختصين. حيث أن قرار ما إذا كان العالج مناسبا لحالة المريض يعتمد على تشخيص سريري دقيق ومفصل  

ا باإلضافة إلى فحوصات مخبرية متخصصة, أحدها هو األشعة النووية للكشف عن بروتين األميلويد والذي تجدر اإلشارة أنه

 غير متوفرة في أي من مراكز المملكة حاليا. 

 

البيان أعاله يجب أن يفهم حسب سياق إصداره. المستجدات قد تستلزم له تحديثا أو تبطله. هذا البيان يساعد في فهم المستجدات 

 . الخاصة بالمحتوى ولكنه ليس بديال للعناية الطبية ويجب أن تتخذ القرارات الطبية بعد النقاش مع المختص

 

 


