آغاز یک دوره جدید با پزشکی شخصصی و
ایمونوتراپی آلرژن
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-1کارشناسی ارشد ژنتیک  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
پژوهشگر مرکز تحقیقات پزشکی شخصی آمیتیس ژن

مفهوم پزشــکی شخصی به عنوان یک رویکرد تشخیصی
و درمانی متناســب با نیازهای پزشکی هر بیمار در حال
حاضــر انقالبی در تمــام زمینههای پزشــکی و به ویژه
آلرژیولوژی ایجاد کرده اســت .ایمونوتراپی آلرژن ()AIT
ســه نیاز اصلی برای پزشــکی دقیق را برآورده میکند:
شناسایی مکانیسم مولکولی بیماری ،ابزارهای تشخیصی
برای مکانیسم ودرمان سرکوبگر مکانیسم AIT .با طیف
 IgEخاص هر فرد تطبیق پیدا میکند و سیر و تاریخچه
طبیعــی بیمــاری را تغییر میدهــد ،بنابراین یک مدل
واضح از پزشــکی دقیق و شخصی است .اولین قدم قبل
از تجویز  ،AITتعریف مشــخصات حساسیت بیمار است.
پس از آن ،متخصص مراقبتهای بهداشتی ابزار متعددی
برای تطبیــق درمان با مکانیســمهای فیزیو پاتولوژیک
درگیــر ،دارد AIT .اجازه میدهد تــا درمان با ویژگیها
و ترجیحات بیماران وفق پیدا کند تا از اثربخشی درمان
بهینه اطمینان حاصل شــود .در مدیریت  ،AITبه لطف
خدمات متعدد (ارائه پیگیری و پشتیبانی شخصی ،برای
اطمینان از باالترین ســطح اثربخشی درمان ،و یادآوری
مصرف دارو ،قرار مالقاتهای پزشکی و تجدید نسخهها)
میتوان بیمــاران را در تصمیمگیریها در طول مســیر
درمان مشارکت داد.

پیش زمینه

برای مقدمه ،ایمونوتراپی آلرژن ( )AITبرای دستیابی به
شناخت شواهد علمی از اثربخشی و ایمنی به عنوان یک
درمان تجربی تب یونجه توسعه یافت .این توسعه عمدتاً
مربوط به بهبود کیفی عصارههای آلرژن برای  AITاست
که اخیــرا ً کیفیت دارویی را از ســازمانهای نظارتی به
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رســمیت شناختهاند .با این حال ،اثربخشی یک محصول
برای  AITکه در کارآزماییهای کنترلشــده نشان داده
شده است ،ممکن است در بالین تکرار نشود ،این مسئله
در صورتــی رخ میدهد که تجویزبر اســاس ویژگیهای
فردی بیمار هدف صورت نگیرد.
مفهوم پزشــکی شخصی به عنوان یک رویکرد تشخیصی
و درمانی متناســب با نیازهای پزشکی هر بیمار در حال
حاضــر انقالبی در تمــام زمینههای پزشــکی و به ویژه
آلرژیولوژی ایجاد کرده است .فرصتهای جدید در حال
ظهور هستند :پیشــرفت فناوری همراه با پیشرفتهای
علمی کنونی امکان توســعه رویکردهــای جامع جدید

برای مدیریت بهتر ســامت بیمار و درمانهای هدفمند
برای دســتیابی به بهترین نتایج در مدیریت آلرژی بیمار
را پیشــنهاد میکند .در واقع AIT ،ســه نیاز اصلی برای
پزشکی دقیق را برآورده میکند که عبارتند از :شناسایی
مکانیســم مولکولی بیماری ،ابزارهای تشــخیصی برای
مکانیسم مولکولی و درمان سرکوبگر مکانیسم.
بــرای مقابله بــا افزایش شــرایط آلرژیک کــه به طور
فرآیندهــای پیچیــده و چند عاملی هســتند ،تغییر به
ســمت پزشکی جدید اجتناب ناپذیر شده است .بنابراین
آلرژولــوژی در یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ خود قرار
دارد AIT :و نوآوریهای پزشــکی اخیر راه را برای یک

"رویکرد اختصاصی" واقع بینانه برای درمان و مراقبت از
بیماران مبتال به آلرژیهای تنفسی هموار میکنند.
در واقع چنیــن موضوعی با چالشهای زیادی در ارتباط
با مدیریت بیمار مواجه است .امروزه افزایش محرکهای
آلرژی تنفسی که عمدتاً مربوط به آلودگی هوا و تغییرات
آب و هوایی اســت با افزایش شــیوع آسم ،رینیت و ورم
کنژنکتیویت همراه است .عالوه بر این ،آلرژیهای تنفسی
هنوز به خوبی تشــخیص داده نمیشــوند و عالئم آن به
انــدازه کافی کنترل نمیشــود ،بنابراین محدودیتهای
فعلی مســیرهای مراقبت برای مدیریت آلرژی را نشــان
میدهد .بنابراین ،هزینههای بــاالی قابل اجتناب ،برای

سیســتم مراقبتهای بهداشــتی ایجاد میکننــد و تأثیر
اجتماعی آنها حتی مهمتر است زیرا کیفیت زندگی بیمار
را مختل میکند و با بیماریهای شدید همراه است.
این چالشها بهعنوان محرکهای کلیدی تغییر به ســمت
متناسبســازی درمانهای پزشــکی با ویژگیهای فردی،
نیازهــا و ترجیحات بیمار در تمام مراحل مراقبت ،از جمله
پیشگیری ،تشخیص ،درمان و پیگیری عمل میکنند .این
مدل پزشکی شخصی بر چهار رکن اساسی شخصی سازی،
پیش بینی ،پیشگیری و مشارکت بیمار استوار است.
مســیر تکاملی رویکرد  AITاز لحاظ تاریخی از نســخهای
بر اســاس اتیولوژی مربوط به مکانیسمهای بیماری شروع
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شده و از طریق شناخت بهتر آندوتایپ (چیزی که امروزه
به عنوان پزشــکی دقیق تعریف میشود) به یک داروی
شخصیسازی شــده ادامه یافت .مفهوم پزشکی شخصی
مستقیماً توســط پزشکی شــخصی ارائه میشود ،اما با
تجزیه و تحلیل دقیق و مشاهده ویژگیهای خاص بیمار
تحت درمان ،غنیتر میشود ،AIT .به دلیل اینکه با طیف
 IgEخاص هر فرد منطبق میشود و سیر و تاریخ طبیعی
بیماری را تغییر میدهد ،یک مدل واضح از پزشکی دقیق
و شخصی است.
تجویز  AITابتدا باید بر اســاس تشخیص فنوتیپ بالینی
شــخص با اســتفاده از بیومارکرهایی باشد که میتوانند
پیش آگهی پزشــکی و هدف گذاری درمانها را هدایت
کند.
با توجه به بیومارکرهای پیشبینیکننده ممکن (اگرچه
هیچ پیشبینیکنندهای وجود ندارد) چندین فرضیه ارائه
و تحلیل انجام شــده است .نشانگرهای زیستی EAACI
 Task Forceبــرای نظــارت بر اثربخشــی بالینی آلرژن
ایمونوتراپی با هدف آنالیز بیومارکرهای پیشبینی کننده
احتمالی اثربخشــی عمل کرده است ،که به عنوان مارکر
اصلی ســطوح باالی  IgEسرم خاص و عالئم در تماس با
آلرژن خاص را نشــان میدهد .عالوه بر این ،نسبت IgE
خاص بــه  IgEکل ( )sIgE/tIgEنیز مــورد ارزیابی قرار
گرفــت (به ویژه در آلرژی به کنــه گرد و غبار خانگی یا
گرده چمن) و نتایج بحث برانگیز به دست آمد که در آن
برخی از مطالعات این نسبت را به عنوان یک مارکر پاسخ
احتمالی نشــان دادند اما باقی مطالعات نتوانســتند یک
قابلیت با اطمینان باال را تشــخیص دهد .چندین مطالعه
ارتباط احتمالی بین چندین زیرگروه )IgG (IgG1، sIgG4
و پیامدهای بالینی را نشان دادند.
این مرحله اول باید بر اســاس توصیف دقیق مشخصات
حساســیت با استفاده از ابزارهای ســازگار با مشخصات
بیمار (تســتهای آنتیبادی  IgEکالسیک  in-vivoو/
یا تســتهای آلرژی مولکولی آزمایشــگاهی) باشد .این
تشــخیص ســپس تعریف اهداف درمانی متناسب با هر
بیمار را جهــت میدهد .از طرف دیگــر AIT ،میتواند
به عنوان یک درمان موثر و شخصیســازی شــده برای
اتیولوژی مورد اســتفاده قرار گیــرد .در واقع ،متخصص
مراقبتهای بهداشــتی اهرمهای متعددی برای انطباق
درمان با مکانیسمهای فیزیوسپاتولوژیک درگیر (ترکیب
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آلرژن ،برنامه و دوز تجویز و اقدامات اثربخشی ،و تعریف
روشهای نظارت) خواهد داشــت .از ســوی دیگرAIT ،
همچنین برای تقویت حافظه ایمنی بیمار تجویز میشود
تا به عنوان مثال از شــروع آســم ،حساسیتهای جدید
و کاهــش مصرف داروهای آســم جلوگیری کند .مهمتر
از همه ،توانمندســازی بیمار در تمام مراحل مراقبت ،از
طریق تعریف برنامههای درمانی شخصی و تصمیمگیری
مشترک پزشــکی ،برای مشــارکت کامل افراد مبتال به
آلرژیهای تنفســی در تصمیمگیــری در مورد مراقبت
ضروری اســت .همانطــور که قب ً
ال گفته شــد  AITیک
رویکرد درمانی پارادایمی برای پزشــکی دقیق و شخصی
است و در این زمینه تشخیص مولکولی میتواند اطالعات
مهمی در مورد بیمار و درمان او ارائه دهد .چندین ســال
است که نه تنها از استفاده از تشخیص مولکولی حمایت
میشود ،بلکه پروتکلهایی نیز ایجاد شده است که نحوه
اســتفاده از این روش را برای شناســایی بهترین رویکرد
 AITنشان میدهد .مشاهده شده است که پس از آنالیز
مجدد بیماران با تشــخیص مولکولی ،انتخاب  AITقب ً
ال
تجویز شده در تقریباً نیمی از بیماران قابل بررسی است.
بــه این دالیل ،برای اینکه درمان با  AITهر چه بیشــتر
و موثرتر شــود ،تشخیص مولکولی برای بیمارانی که باید
تحت درمان قرار گیرند ،باید تشویق شود.
در نهایت ،با توجه به چالشهای ذکر شده در باال و تغذیه
و انتشــار این اولین مدل پزشــکی شخصیسازیشده،
پیشــرفتهای آینده در آلرژولوژی به نفع رشد و استقرار
مدل جدیدی از پزشــکی »سفارشیشــده« خواهد بود.
ادغام مقادیر زیادی از مجموعه دادههای  ،omicsکشــف
بیومارکرهای جدیــد اندوتیپها ،پاســخهای درمانی و
نظارت ،و توســعه درمانهای بیولوژیکی هدفمند ،توقف
شروع یا توقف پیشرفت راهپیمایی آلرژیک را برای کاهش
بار بیماری و افزایش رضایت بیماران ممکن میسازد.

شخصیسازی درمانهای ایمونوتراپی آلرژن:
احتماالت

شــرایط کنونی یک بســتر واقعی برای توســعه پزشکی
شــخصی در آلرژولوژی اســت .به طور خــاص ،تعدیل
احتمالــی درمانهای  AITامکان گســترش حوزه عمل
متخصــص آلــرژی را فراهم میکنــد .متخصص آلرژی
گزینههــای زیادی بــرای تطبیق درمــان و پیگیری با

ویژگیهای فردی هر بیمار دارد .امروزه ،ظهور رفتارهای
جدید و تغییرات عمیق در محیط ،شــواهد علمی جدید
از نیاز به تغییر شــکل مدیریــت بیماران مبتال به آلرژی
تنفسی اســت :اول ،بیماران رفتارهای جدیدی را اتخاذ
میکننــد .برخی از بیماران ،که بیمــاران نگهبان نامیده
میشــوند ،یــاد گرفتهاند که کوچکترین عالئم هشــدار
دهنده تشــنج را با نهایــت دقت شناســایی کنند .آنها
یک ادراک حســی از عالئم اولیه دارند که به آنها امکان
میدهد اطالعات موجــود را به صورت جداگانه پردازش
کنند .این منجر به یک سمیولوژی فرد محور میشود که
بر اساس آن تشخیص میدهند و به آنها اجازه میدهد
تــا نه تنها با بحرانها کنار بیاینــد ،بلکه بتوانند بیماری
خود را روزانه مدیریت کنند .کل ســمیولوژی آنها  -که
نتیجه یک فرآیند طوالنی و مترقی خودآموزی اســت -
ادراک و اســتدالل مکمل یکدیگر هستند .با این وجود،
بیماران هنــوز نمیتوانند به موقع متوجه تغییرات عالئم
خود شوند و برای درمان مدوالر مناسب نیستند .به طور
کلی ،مشکل پایبندی به درمان همیشه وجود دارد که از
نظر آماری در بین بیماران آلرژیک/آسم بسیار کم است.
ثانیــا ،گرمایش زمیــن باعث تغییرات قابــل توجهی در
محیطهای خارجی بیمار میشــود کــه عواقب زیر را به
دنبال دارد:
yyدوره گرده افشــانی طوالنی مدت ،به دلیل دماهای
باالتر و رطوبت هوا.
yyافزایش مقدار گرده در هوا ،به دلیل رشــد سریعتر و
گستردهتر گیاه.

yyتغییــرات آب و هوا ،مانند رعد و برق در طول فصول
گرده ،ممکن است باعث هیدراته شدن دانههای گرده
و تکه تکه شــدن آنها شود و ذرات معلق بیولوژیکی
جوی تولید کند که حامل مواد آلرژی زا هستند.
yyتغییرات در مناطق پراکنش درختان و گیاهان علفی
کــه در مناطقی که شــرایط آب و هوایی قبلی برای
توسعه آنها مساعد نبوده است.
yyافزایــش آلودگــی محیطی که به مــدت طوالنی به
عنــوان عامل محرک بــرای کنتــرل ضعیف عالئم
آلرژیک توصیف شده است.
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نتیجه گیری

با توجه به پیشــرفتهای صورت گرفته ،برای اطمینان از
اثربخشی بهینه درمان ،الزم است درمانها با مشخصات و
همچنین ترجیحات هر بیمار تطبیق داده شود AIT .این
رویکرد سریع و شخصی را امکان پذیر میکند .پس از آن،
متخصص مراقبتهای بهداشــتی باید اقدامات کارآمدی
متعــددی را ایجاد کند که با اهــداف درمانی که قب ً
ال در
طول تشــخیص تعریف شده است ،ســازگار باشدAIT .
زمینه امکانات را برای متخصصان مراقبتهای بهداشتی
و بیماران با اجازه دادن به آنها گسترش میدهد:
yyفرمــول گالنیک را با توجه بــه ترجیحات بیمار و بر
اســاس تاریخچه بالینی آنها انتخاب کنید .به عنوان
مثال ،شــکل مایــع زیرزبانــی ) AIT (SLITبرای
کودکان یا بیماران به ویژه حساس که نیاز به تطبیق
دوز و برنامه دارند مناسبتر خواهد بود ،در حالی که
قرصها برای هوشمندترین قابلیت استفاده ،به عنوان
مثال ،بیماران غیرفعال و در حال ســفر ،مناســبتر
خواهند بود.
yyترکیب محصول را با پروفایلهای حساسیت بیمار و
مکانیســمهای بیولوژیکی اساسی شناسایی شده در
مرحله تشخیصی تطبیق دهید.
با گام مهمی که در ارتقا کیفیت مفهوم  AITانجام شــد،
اکنون میتوانیم نســبت به کیفیت محصول تجویز شده
اطمینان بیشتری داشته باشــیم .در سالهای اخیر ،در
واقع توجه مراکز و شــرکتهای نظارتــی افزایش یافته
اســت ،به طوری که تولید آلرژنهــا و آلرژیها با هدف
بازاریابــی تنهــا محصوالت با کیفیت ،بــه خوبی تنظیم
میشــود .اصل این است که محصوالت معتبر (با شواهد
علمی مستند از کارایی و ایمنی) را انتخاب کنید.
بســته به مشخصات حساســیت بیمار (تک عاملی برای
بیماران تــک آلرژیک یا بیماران چند آلرژیک) ،داروهای
مصرفی بیمار و یا میزان پایبندی به مصرف دارو ،ممکن
است ترکیهای آلرژیک متفاوتی تجویز شود.
 yyبا انتخاب راه تجویز متناســب (با انتخاب مشــترک
بین پزشک و بیمار) بین  ،SCITقطره  SLITو قرص
 ،SLITبیمار میتواند انگیــزه بهتری برای مدیریت
صحیح و پایبندی به درمان تجویز شده داشته باشد.
yyبا توجه به حداکثر دوز قابل تحمل ،حساسیت بیمار،
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قرار گرفتــن در معرض آلرژنها ،وقایــع بینابینی و
یا بروز عوارض جانبــی ،اتیولوژی یا آلرژی همزمان،
سطح اثربخشــی درمان یا رفتار بیمار ،دوز و برنامه
تجویــز درمــان را در طــول پروتکلهای شــروع و
نگهداری تنظیم کنید.
yyاهداف درمانی خــاص بیمار را بر اســاس تاریخچه
بالینی بیمار و ترجیحات بیان شــده تعریف کنید ،به
عنوان مثال:
yyجلوگیری از شروع همزمان آسم ویا پیشرفت بیماری
در کودکان با استعداد ژنتیکی خاص؛
yyکنترل عالئم آلرژی؛
yyکاهش مصرف کورتیکواســتروئیدهای استنشــاقی
( )ICSبا تأثیر مستقیم بر اتیولوژی عالئم آلرژی
عالوه بــر مدیریت  ،AITبه لطف خدمات متعدد ،میتوان
بیماران را در تصمیمگیریها در طول مســیر مراقبت آنها
مشــارکت داد .پیگیری و پشــتیبانی شــخصی ،باالترین
سطوح اثربخشی درمان را تضمین میکند .در میان طیف
گسترده خدمات پشتیبانی موجود ،به عنوان مثال ممکن
اســت از برنامههای تلفن همراه استفاده کنید و اطالعات
مربوط به آلرژی و درمانهای موجود را با بیمار به اشتراک
بگذارید .برنامههای موجود به عنوان مثال اجازه میدهند:
yyشــفافیت مدار نسخه و محصول را تضمین میکند و
امکان ردیابی تحویل محصول به خانه بیمار را فراهم
میکند.
yyردیابی تعداد گردهها با استفاده از مکانهای بیمار.
yyپیگیری پیشرفت بیماری؛
yyنظارت بر پایبندی بیمار به درمان؛
yyمصرف دارو ،قرار مالقاتهای پزشکی و تجدید نسخه
را به یاد بیاورید.
شــکل  1به طور خالصــه تنظیمات و زمینــه امکانات
شخصیســازی  AITرا نشان میدهد که توسعه اهداف و
پروتکلهای درمانی متناسب با هر بیمار آلرژیک را امکان
پذیر میکنــد و کارایی درمان را افزایــش میدهد .این
رویکرد متناسب ،تخصص و نقش متخصص مراقبتهای
بهداشــتی را در توســعه با همکاری بیمــار ،یک برنامه
درمانی شخصی افزایش میدهد.
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