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شماره   9960

مشکالت بیماران « »SMAباعث شده خانواده ها دست به دامان مشارکتهای مردمیشوند؛

فریاد بیصدای بیماران اس.ام.ای

گروه اجتماعی -زهره سادات موسوی
حق ز ند گی عا د ی ا ز کو د کا ن
« »SMAسلب شده ،آنها گرفتار نقصی
مادرزادیاند«،عارضهایشایعدر میان
بیماریهایعصبی-عضالنی کهباتخریب
سلولهایعصبی،بیمار،قدرتوتوانایی
حرکت و کنترل عضالت خود را از دست
میدهدوبهتدریجهمهعضالتشتحلیل
میرودوفلجمیشود)1(».طعمشیرینو
دلچسب قد کشیدن برای والدین دارای
کودک « »SMAمعنا ندارد ،روزگارشان
رنگ ترس به خود گرفته ،ترس از دست
دادن فرزندی که در فاصله  9ماه انتظار
برایش آرزوها در سر پروراندهاند« .سیر
ابتال به این بیماری ،پیشرونده و میزان
مرگومیرش در مدت سه سال حدود ۵۰
درصد و در مدت  ۶سال نزدیک به صد در
صد است )2( ».اما وزارت بهداشت قادر
نبوده برای تأمین داروهای این بیماران
که بسیار هزینهبر است چار هاندیشی
کند و صرفا خیران از طریق همکاری با
تشکلهایمردمیحامیاینبیماراندر
تأمین هزینهها سهیم شدهاند.
 SMAیک بیماری ژنتیکی است که در
آن عضالت شل میشوند و درراه رفتن،
کنترل سر و گردن و بلع و تنفس کودک
اختالل ایجاد میشود .این بیماری
 4تیپ دارد که تنها تیپ یک آن کشنده
است و البته  60درصد بیماران در همین
تیپ جای می گیرند و در کشور ما به دلیل
نبود دارو اغلب آنان فوت می کنند.
سعیدرضا غفاری ،متخصص ژنتیک و
مسئول کلینیک سالمت مادر ،جنین و
ی گوید:
نوزادمرکزفوقتخصصابنسینام 
«این بیماری از شیوع قابلتوجهی بین
بیماریهای ژنتیكی در كشور برخوردار
است اما متأسفانه مانند تاالسمی برای
همگان شناختهشده نیست و بهصورت
خاموش خانوادهها را آزار میدهد ».وی
اینبیماریرادارایانواعشدیدوخفیف
دانسته که در نوع شدید این بیماری،
نوزاد باحال عمومی بد ،عضالتی شل و
تنفس مشکلدار به دنیا میآید و سپس
میمیرد«:اخیرا متوجه شد هایم كه
بیماری « »SMAدر كشور زیاد است به
طوریكه حتی میزان ناقلیت و شیوع

استواصالآنهارادر زمرهبیمارانخاص
قرار نداده و هیچ خدمات خاصی ارائه
نمیدهد.اینطور کهمنشنیدمچندسال
پیش خانوادهها جلوی مجلس و وزارت
بهداشت تجمع کرده بودند و نتیجهاین
شد که یکسری بسته حمایتی برای این
بیماران تصویب شد تا هزینهها کاهش
یابد کهآنهمتقریبابه کار نمیآیدوخیلی
از بیماران شرایط استفاده از آن را ندارند.
خود من با مرکزی که به ما معرفی کردند
چند بار تماس گرفتهام اما در دسترس
نبودهاند .این بیماری یک انجمن دارد
که آنهم غیرانتفاعی است و بهجایی
وصلنیست.بعدازاین کهنزدپزشکمغز
و اعصاب رفتیم و بیماری تشخیص داده
شد ،ما را به این انجمن معرفی کردند.
آنجا بود که متوجه شدم دانشگاه علوم
پزشکیاستانهایکسریبستههایبسیار
محدودی شامل ویزیت پزشک مثال ریه
و تغذیه ،کاردرمانی و غیره ارائه میدهد.
بهجزاین،وزارتبهداشتهیچ کاردیگری
برای بیماران نمی کند .این بیماران به
دستگاههای تنفسی احتیاج دارند که
در حال حاضر بهسختی این دستگاهها
را با کمکهای مردمی تهیه می کنند.
ما برای دالرا فعال نیازی به دستگاه و
تجهیزات پیدا نکرد هایم اما خب این
بیماری پیشرونده است و ممکن است
در آینده نیاز باشد» .
ویضمناشارهبهروندظهوروبروزبیماری
در دخترش ،از برخورد نامناسب برخی
پزشکان ابراز ناراحتی کرده و می گوید:
« ما از ده ،یازدهماهگی یک مقدار نگران
بودیم.پیشپزشکخوددالرامیرفتیمو
ی گفتندچونبچهیکمقدارتپل
ایشانم 
است مشکلی نیست ،نترسید .آن زمان
نیز درواقع مشکلی نداشتیم و می گفتیم
خب حتما همینطور است .واقعیت
این کهبچهدر هفت،هشتماهگیوقتی
دراز کشیده بود میتوانست بنشیند و پا
شود ،اما بهمرور متوجه شدیم این کار
را بهسختی انجام میدهد .در دوازده،
سیزد هماهگی دیدیم دیگر نمیتواند
بهتنهایی بنشیند و بلند شود .خیلی
نگران شدیم .پزشک خودش ما را به
یک متخصص مغز و اعصاب معرفی کرد و

آن شاید در حد بیماری مانند تاالسمی
باشد اما بهعنوان معضل جدی پزشكی
كشور مطرحنیستزیرااغلبمبتالیانبه
این بیماری در بدو تولد از دنیا میروند و
بهطورمستقیمفشاریبهجامعهنمیآورد
اما بهصورت خاموش خانوادهها را درگیر
می کند».
خانوادههای دارای کودک SMA
دست به دامان مشارکتهای مردمی
برخی کارشناسان از وجود  3داروی
شناختهشدهوموردتأییدا کثر کشورهای
جهانخبرمیدهند،امامسئوالنوزارت
بهداشت سال  97اعالم کرده اند ،هزینه
اثربخشی داروهای خارجی برای SMA
ثابت نشده و قیمت باالیی هم دارد
با این حال بسیاری از خانواد ههای
دارای کودک  SMAاصرار دارند که این
داروها موثرند و دست به دامان کمکها
و مشارکتهای مردمی در غالب ایجاد
کمپینهای مختلف شده اند .موضوعی
کهباافزایشقیمتدالر،امیدهایآنانرا
برای جمعآوری مبلغ الزم بهمنظور تهیه
این داروها ناامید کرده است ،ازجمله
«دالراجعفری» کودک17ماههای کهاین
روزها پدر و مادرش با راهاندازی کمپینی
بهدنبالنجاتاوهستند.زمانعلیهدالرا
استامادستهاییاریدهندهمیتوانند
در مقابل این ناسازگاری زمین و زمان
بایستند و او و خانوادهاش را بهسالمت
و آرامش برسانند.
بسته حمایتی وزارت بهداشت
نا کافی!
پدر دالرا که کودکش مبتالبه  SMAتیپ
یک است با ابراز گالیه از وزارت بهداشت
به «رسالت» می گوید« :این وزارتخانه
بسیار نسبت به این بیماران کملطف

ایشان نیز ما را به متخصص طب فیزیکی
ارجاع داد و تست عصب و عضله دادیم.
آنجا تشخیص بیماری  SMAبود که با
آزمایشهایتکمیلیژنتیکاینموضوع
تأییدشد.ازروزی کهمتوجهبیماریشدم
به پزشکان مختلف مراجعه کردم و آنها
بسیار بدبرخورد کردند و همه گفتند این
بیماریدرمانندارد.خبمندراینترنت
سرچ می کردم و داروها و فیلمهای روند
بهبودی کودکانی کهاینداروهارامصرف
کردهبودندمیدیدم.اینبیماریداروی
قطعی دارد .ا کنون ا کثر کشورها یکی از
سه دارویی که برای این بیماری وجود
دارد را در اختیاردارند .ترکیه اسپینرازا را
دارد.قطر ،کویتواماراتآمپولزولژنسما
دارند .کشورهای اروپایی و آمریکا هر سه
رادارند .تعداد کشورهایی که این دارو
را ندارند به تعداد انگشتان دست است
که کشور مایکی از آنهاست».
اثربخشی آمپول زولژنسما
پدر دالرا در خصوص روند اثربخشی
آمپول زولژنسما می گوید«:این آمپول
محدودیتسنیبرایتزریقداردوتاقبل
از دو سال باید تزریق شود ،چرا که بدن
از دوسالگی به بعد آنتی  AAV9را تولید
می کند که این وا کسن را میشناسد و
نمی گذاردآنفرآیندانجامشود.البتهمن
بچه  3ساله نیز دیدهام که تزریق کرده
است و گفته میشود  30درصد بیماران
بیشتر از دو سال تزریق داشتهاند .البته
این درمان جدید است ،اما بچهای را در
ترکیه دیدم که این آمپول را تزریق کرده
استوبهطورمستمرازفرآیندبهبودیاش
فیلم می گذارد .در حال حاضر ده ،یازده
بچهدر دنیادیدهام کهاینآمپولراتزریق
کردهاند.خودشرکتسازندهنیزمی گوید

کارشناسان بر لزوم غربالگری در مورد بیماری « »SMAتأ کید
ی گویند :هزینههای غربالگری و آزمایش ژنتیک بسیار
کرده و م 
كمتر از هزینههایی است که بعدها در صورت ابتال به بیماری
به وجود میآید .خانوادهها این را در نظر داشته باشند چون
بیماری ژنتیک است ازدوا جهای فامیلی میتواند امکان
ابتال به آن را تشدید کند ،اما این بیماری صرفا به خاطر ازدواج
فامیلی نیست .چنانچه دو نفر ناقل با یکدیگر ازدواج کنند
 25درصد احتمال دارد بچه اینها  SMAداشته باشد.
 25در صد میتواند سالم باشد و  50درصد هم ناقل .پدر و مادر

کسانی که این دارو را مصرف کردهاند
تا کنون مشکلی نداشتهاند .تنها مورد
ایناست کهبیمار بعداز تزریقبایدتحت
مراقبتباشدچرا کهممکناستیکمقدار
مشکل کبدی به وجود بیاید که آنهم
چون درمان کلینیکال است و از همان
ابتدا تزریق در بیمارستانهای مختص
ژندرمانیانجاممیشود،آنزیمهای کبدی
نیز همانجا چک میشوند».
پدر دالرا بابیان این که ما از ابتدا قصد
داشتیم این کمپین را برای ایرانیان
خارج از کشور برگزار کنیم ،در خصوص
ی گوید«:بهخاطر
مشکالتفاندریزینگم 
تحریمهایایرانچندسایتفاندریزینگ
ازجمله  Go find meکه یک سایت
سرمای ه گذاریمخصوصجمعآوریکمک
است و در خارج از کشور معروف است،
ما را تحریم کردند .دوستان ما زحمت
کشیدند پیگیری کردند و حتی از وزارت
خزانهداری آمریکا مجوز فاندریزینگ را
گرفتند و ما نیز مدارکمان را فرستادیم
اما هنوز در مرحله اداری است .هنوز
نیز نتوانستیم حساب بینالمللیمان
را افتتاح کنیم .واقعیت این است که
افتتاح کردیم اما جلوی آن را گرفتهاند
و می گویند در حال بررسی است 10 .روز
قبل از کریسمس این اتفاق افتاد و هنوز
بازگشایی نشده است .ا گر آن حساب
بینالمللی باز شود بسیار کمک کننده
خواهد بود چرا که نهتنها ایرانیان خارج
از کشور بلکه همه دنیا میتوانند ببینند
و کمک کنند .در ترکیه همین  5ماه اخیر
سیزده ،چهارده بچه توانستند این پول
را جمع کنند .ترکیه نیز درمان زولژنسما
را هنوز تأیید نکرده است اما احتماال در
چند ماه آینده که تأیید شود ،زیرپوشش
بیمه خواهد رفت .درمانها بهمحض
این که در کشورهای مختلف تأیید
میشوند تحت پوشش بیمه قرارگرفته
و رایگان میشوند .در کشورهای آلمان،
امارات،قطر ،کویتوآمریکاایندرمانها
رایگان است» .
 99درصد کودکان تیپ یک فوت
میکنند
برای بررسی بهتر و بیشتر این بیماری در
ادامهبا «ابراهیمرحیمیان»،مدیرعامل
انجمنSMAگفتوگو کردیم«.رحیمیان»
این بیماری را ژنتیکی دانسته که از پدر
و مادر ناقل به کودک منتقل میشود.
وی بابیان این که  4تا  6درصد موارد ابتال
ناشی از جهش ژنتیکی است توضیح
میدهد « :بیماری  SMAچهار تیپ ،1
 3 ، 2و  4دارد .عالئم تیپ یک آن از بدو
تولد تا  6ماهگی بروز می کند .کودکان
مبتالبهتیپیکسختترین،شدیدترین
و مرگبارترین فرم بیماری را دارا هستند.
البته بر اساس این که در چندماهگی
عالئم بیماری بروز کند و فرد بر اساس
چه ژنتیکی این بیماری را گرفته باشد،
تفاوتهاییدر بیمارانتیپیکراشاهد
هستیم .بهعنوانمثال بیمار تیپ یک
که در همان ماه اول بدو تولد عالئم این
بیماری را بروز دهد با بیماری که در ماه
ششم زندگی از خود عالئم بروز داده
باشد ،تفاوتهایی باهم دارند .به این
دلیل که کودک دوم در آن  6ماه تنفس
طبیعی داشته و عضالت میان دندهای و
دیافرا گماویکمقدار تقویتشدهاند،اما
کودکی که زودتر عالئم را بروز میدهد فرم
بیماریاش شدیدتر میشود .متأسفانه

میتوانند قبل از ازدواج  2آزمایش ساده و کمهزینهتر به نسبت
هزینههایبیماریانجامبدهند.حداقلمردیازنیکیشاناین
آزمایش ژنتیک را انجام دهد و مطمئن شود که ناقل نیست .در
آن صورت دیگر نگرانیای برای ابتالی فرزندشان به آن بیماری
وجودنداردمگرآن4تا6درصدی کهممکناستجهشژنتیک
ی گذاریم.حتیا گردونفرناقل
باشد کهماآنرابهحسابتقدیرم 
باشندباهمکاریمتخصصژنتیکومشاوره گرفتنازاومیتوانند
بهشکلیبچهدارشوند کهبچهشاناینبیماریرانداشتهباشد.
کارشناسان نخبهای که در کشور وجود دارند بهعنوان پروپوزال

پدر دالرا جعفری :این بیماران به
دستگاههایتنفسیاحتیاجدارند کهدر
حالحاضربهسختیباکمکهایمردمی
تهیه میشود .ما برای دالرا فعال نیازی
به دستگاه و تجهیزات پیدا نکردهایم
اماخباینبیماریپیشروندهاستو
ممکن است در آینده نیاز باشد
ابراهیمرحیمیان:شربتریسدیپالم
که سومین داروی کشفشده برای
بیماری«»SMAاستوباعثبهبودی
در بیماران میشود ،برای یک کودک
ساالنه100هزار دالروبراییکبزرگسال
ساالنه  350هزار دالر هزینه دارد.
خب توان خرید این دارو توسط یک
خانوادهایرانیوجودندارد.چنانچهبا
شرکتیکهتولیدکنندهاستواردگفتوگو
نشویم و تخفیف منطقهای برای خرید
این دارو نگیریم ،هیچ امیدی به زنده
نگهداشتن این بیماران نیست

در کشور ما ا کثریت بچههایی که با تیپ
یک به دنیا میآیند ،بعد از  2تا  3سال از
دنیامیروند.درواقعمیتوان گفتتقریبا
99درصد کودکانی کهفوتمی کنندتیپ
یکی هستند و بعدازآن تیپ دوییهایی
قراردارند کهشدتبیماریشانباال ست.
طی3سال گذشتهچیزیحدود110بیمار
مبتالبه  SMAفوتشدهاند که  105تا از
اینهاتیپیکبودهاند.براثراینبیماری
عضالت پروگزیمال و عضالت اصلی تنه
بدن ضعیف شده و باعث میشود بیمار
توانایی انجام کارهای خود را از دست
بدهد.بهعنوانمثالچنانچهبیمار نوزاد
است نتواند چهاردستوپا برود ،غلت
بزند یا گردن بگیرد .ا گر تیپ دویی است
و میتوانسته چهاردستوپا راه برود و یا
حتی در سنین باالتر راه برود دیگر از راه
رفتن میافتد و مانند کودکان تیپ یک
با معلولیت نزدیک  94درصد زمینگیر
میشود .بیماران تیپ  2معموال بین
6تا 18ماهگی عالئم بیماری در آنها بروز
می کند .بروز عالئم در بیماران تیپ  3از
 18ماهگی به بعد تا دوران بلوغ و اوایل
نوجوانی است و در خصوص تیپ  4نیز
اطالعات چندانی در دست نیست اما
گفته میشود در این تیپ عالئم بیماری
ممکن است بعد از دوران جوانی ظهور
کند .در همه این موارد بستگی دارد فرد
در چه سن و سالی این بیماری را بگیرد.
هر چقدر زودتر عالئم بروز کند ،فرد بیشتر
ز مینگیر میشو د و بیشتر مشکال ت
جسمی_ حرکتی پیدا کرده و بیشتر دچار
وابستگی به والدین میشود .کودکان
تیپ یک ازآنجایی که از همان دوران
نوزادی مشکالت تنفسی شدید پیدا
می کنند ،مجبور میشوند ترا ک بکنند،
بدین معنی که برایشان نای بری صورت
بگیرد،در گلویشانلولهبگذارندوازطریق
ترا کئوستومی ا کسیژن را به ریههای بچه
برسانندتابتواندزندهبماند،چرا کهدیگر
آرامآرامعضالتمیاندندهایودیافرا گم
ضعیفمیشوندوتواناییحرکتدهیریه

برای ا کسیژن گیری را از دست میدهند.
به همین خاطر باید برای این بچهها
اجبارا از دستگاه تنفسی استفاده شود.
این موضوع هزینههای سرسا مآوری
برای خانوادههای تیپ یک دارد .برای
دیگر خانوادهها نیز هزینهها و مشکالت
وجود دارد اما چون عمده بار مشکالت بر
رویخانوادههایتیپیکاستماهمبر
روی آنها بیشتر تأ کیدداریم» .
وزارت بهداشت رجیستری این
بیماران را ملی کند
وی با اشاره به این که آمار دقیقی از
بیماران  SMAدر کشور نداریم ،بر لزوم
همکاریوزارتبهداشتبرایملی کردن
طرح رجیستری این بیماران تأ کید کرده
و عنوان می کند 4 « :سال پیگیر تشکیل
انجمنیبرایاینبیمارانبودیمتابتوانیم
از طریق انجمن و با همکاری وزارت
بهداشت مسائل درمانی این کودکان را
دنبال کنیم.درنهایتانجمنشهریورماه
سال گذشتهبهثبترسیدوخردادامسال
نیز پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور
گرفت .به همین خاطر در این  4سال
ساماندهی نداشتیم تا بتوانیم آنطور
که باید آمار جمعآوری کنیم .از پزشکان
عضو انجمن و اساتید دانشگاهی مرتبط
بابیماریدرخواست کردیمپروپوزالیدر
رابطهبابحثرجیستریبنویسندچرا که
در رابطه با این بیماری هیچ آمارگیری
کامل و جامعی در ایران انجا منشده
بود .البته فکر می کنم اساسا در رابطه با
بیماریهای ژنتیکی دیگر نیز این مسئله

صادقباشد.مگرآندستهازبیماریهایی
که انجمن داشتند ،فعالیت کردند و در
تعامل با وزارت بهداشت توانستند آمار
جامعیبهدستبیاورند.مابرایبهدست
آوردن این که بهعنوانمثال ساالنه چند
کودک بیمار در کشور به دنیا میآیند ،در
کلچهتعدادبیمار در کشور داریم،تعداد
هر تیپ چقدر است ،پرا کندگیشان در
سطح استانها به چه صورت است و
در سال برای چه تعداد کودک نیاز به
تجهیزاتتنفسیداریم،طرحرجیستری
را شروع کردیم .تا کنون حدود  400بیمار
را شناسایی کردهایم اما برای ملی کردن
طرحرجیستریبهحمایتوزارتبهداشت

بسیار نیاز داریم تا بیمارستانها و مرا کز
آزمایشگاهی و تشخیصی اطالعات،
آمارهای مربوط به بیماران سالهای
گذشته را در اختیار انجمن بگذارند و ما
بتوانیم با اینها تماس بگیریم و برای
کودکانی کهدر قیدحیاتهستندتشکیل
پرونده بدهیم» .
هزینههای کمرشکن !
«رحیمیان»درخصوصنیازهایبیماران
 SMAو خانوادههای آنان می گوید:
« کودکانتیپیکبرایزندهماندننیازبه
دستگاههایتنفسیشاملدستگاههای
سی پپ (  ) CPAPیا بای پپ ( )BiPAP
یا دستگاه ونتیالتور ،ا کسیژ نساز و
سا کشن دارند .مادران این کودکان باید
آموزشدیدهباشندامادرحالحاضرهیچ
برنامهایبرایآموزشمادراندیدهنشده،
بیتردیدانجام کارهایروزانه کودکبرای
والدینی که آموزش ندیدهاند و امکانات
مناسب ندارند فوقالعاده سخت است
و مشکالت برای خانواد ههای دارای
بیمار تیپیکهمبهمراتبدشوار است،
پوشکی که این کودکان به دلیل عدم
توانایی در کنترل ادرار باید تا زمانی که
زنده هستند مصرف کنند و بسیاری از
هزینههایدیگر کهواقعابرایخانوادهها
کمرشکن است .معموالخانواد هها از
طریق ایجاد کمپینهای مردمی اقدام
به خرید دستگاههای تنفسی موردنیاز
خود می کنند .ا کنون تالش کردیم این
مسیر را به انجمن هدایت کنیم که از
طریق انجمن ،کمکهای مردمی را

جذب و برای کودکان این دستگاهها را
خریداری کنیم» .
اقدامات انجمن برای بیماران
مدیرعامل انجمن  SMAدر خصوص
درمانهای دارویی برای این بیماری
خاطرنشان می کند « :در حال حاضر
سه دارو برای این بیماری در دنیا وجود
دارد.اسپینرازا(،)SPINRAZAزولژنسما
()ZOLGENSMAوشربتریسدیپالم.
چنانچه کودکتیپیکآمپولزولژنسما
را قبل از اتمام دوسالگی تزریق کند،
تقریبا درمانش کامل میشود ،اما
متأسفانه قیمت این آمپول  2میلیون و
 125هزار دالر است .البته این قیمتها،

اطالعرسانی

غربالگری و آزمایش ژنتیک ،کمهزینهتر از درمان
روشهای غربالگری ارزانتر ،دقیقتر و سریعتری را برای این
بیماری پیشنهاد بدهند و وزارت بهداشت اینها را بررسی کند
و چنانچه اساتید علم و فن هرکدام را تأیید کردند ،آن را بهعنوان
راهکار آزمایشیبهآزمایشگاههاابالغ کنند کهاینمرا کزبتوانندبا

هزینهارزانتروروشدقیقترخدماترابهخانوادههاارائهدهند
تا زوجهای بیشتری متمایل شوند از این خدمت استفاده کنند
و با خیال آسوده بچهدار شوند.
گفتهمیشود،در کشورماازدواجهایفامیلیعمومیتبیشتری

نر خهایمنطقهایایراننیست.قیمت
آمریکاست .ایران میتواند در مذا کره از
قیمت منطقهای استفاده کرده و آن را
کاهش دهد .چنانچه ما شنیدیم حتی
ژاپن این آمپول را به قیمت یکمیلیون
دالر خریداری کرده است .یک داروی
دیگر همان اسپینرازای معروف است
که اولین داروی کشفشده برای این
بیماری بود .این آمپول  6تزریق در
سال اول دارد و سا لهای بعد باید
 3تزریق صورت بگیرد و این تزریقها تا
پایان عمر یعنی تا زمانی که بیمار زنده
است باید انجام شود .درست است
هزینه این آمپول در سال اول  750هزار
دالر و سا لهای بعد  375هزار دالر
برای هر بیمار تمام میشود اما امید
به بهبو دبخشی برای بیمار به همراه
میآورد و باعث میشود سختیهای
نگهداری بیمار برای خانوادهها کمی
کاهش پیدا کند .هرچند قیمتهای
این سه دارو زیاد است اما حق این بود
که بیماری  SMAیک بیماری خاص
تعریف شود .ا کنون شربت ریسدیپالم
که سومین داروی کشفشده برای این
بیماریاستوباعثبهبودیدربیماران
میشود،براییک کودکساالنه100هزار
دالروبراییکبزرگسالساالنه350هزار
دالرهزینهدارد.خبتوانخریدایندارو
توسط یک خانوادهایرانی وجود ندارد.
چنانچه با شرکتی که تولیدکننده است
وارد گفتوگونشویموتخفیفمنطقهای
برای خرید این دارو نگیریم هیچ امیدی
بهزندهنگهداشتناینبیماراننیستو
آنها عمال محکومبه مرگ میشوند .در
دنیاروالایناست کهوقتیمیخواهند
هزینهاثربخشییکدارورابررسیبکنند
با شرکت مربوطه گفتوگو می کنند و بر
سر قیمتی که در صورت نتیجه بخشی
قصدخریددارورادارندبهتوافقمیرسند.
سپس با آن شرکت قراردادی میبندند
که طی آن ،شرکت این دارو را در اختیار
تعدادی از بیماران آن کشور بهصورت
رایگان و برای مدتی محدود فرضا  3یا 6
ماه و یا حتی یک سال قرار میدهد و آن
تعداد بیمار در یک پروژه تحقیقاتی زیر
نظر پزشکان معتمد وزارت بهداشت هر
کشوری قرار می گیرند تا تغییرات پس از
مصرفداروبررسیشود.تغییراتمثبت
بهوسیله دستگاههای الکترومیوگرافی
()EMGیاروشهایی کهبرایانداز ه گیری
تواناییهای حرکتی بیماران وجود دارد
اندازه گیریمیشودوبهصورتمکتوب
در اختیار وزارت بهداشت آن کشور قرار
می گیردو کارشناسانمربوطهایننتایج
رابررسیمی کنندتاببینندادعایشرکت
که بهعنوانمثال گفته است  40درصد
بهبودی میدهم ،درست بوده یا خیر.
آن زمان تصمیم می گیرند این دارو را
بخرندیانه.در کشورماایناتفاقنیفتاده
است .چنانچه این داروها بتوانند حتی

30تا 40درصدبررویبچههایتیپیک
تأثیر بگذارند و اینها را از وابستگی به
دستگا ههای ونتیالتور بینیاز کنند،
آیا این ارزش و هزینه اثربخشی الزم
را ندارد؟ کودکی که نصف عمر  2تا 3
سالهاش در بیمارستان و در بخش
آی سی یو می گذرد ،چنانچه پای او
از بیمارستان بریده شود این کمک به
سیستمدرمانی کشورنیست؟متأسفانه
حتی درزمینه تأمین تجهیزات تنفسی
وزندگیبچههایتیپ2و3وبهخصوص
تیپ  3و 4که چون سنشان باالتر است
جابهجاییآنهاسختبودهوبرایرفع
نیازهایشانوابستگیمطلقبهپدرومادر

ن که دو ناقل از یک فامیل باهم
دارد به همین خاطر احتمال ای 
ازدواج کنندوفرزندشانبیمارباشد،بیشتراست.دررفرنسهای
خارجیازهر50نفریکنفرناقلاینبیماریاست.ازهر10هزارتا20
هزارتولد،اماآنچیزی کهمعتبرتراست10هزارتولداست.فراوانی
بیماری در تیپ یک بین  50درصد هر تولد است .یعنی ا گر ما
100بیمارداشتهباشیم50درصداینتعدادبیمارتیپیکهستند.
چیزیحدود20تا23درصدتیپ2هستندوتقریباهمینمقدار
تیپ  3هستند که البته برخی رفرنسها  13درصد نیز گفتهاند.
تیپ  4نیز شاید یکی ،دو درصد باشند .حتی در سطح دنیا آمار

دارند ،هیچ مرجعی در کشور ما اینها را
تهیه نمی کند .لذا در حق این بیماران
واقعا ظلم شده است».
«رحیمیان» در رابطه با اقدامات صورت
گرفته از سوی انجمن بیماران SMA
ی گوید«:انجمنچندیننوبتبامسئولین
م 
مربوطهدر وزارتبهداشتصحبت کرده
است و خوشبختانه بستههای حمایتی
کهاز دوسالپیشخانوادههاپیگیربودند
از سوی وزارت بهداشت تصویب شد ،اما
واقعیتایناست کهبستهحمایتی کافی
نیست .در رابطه با دارو نیز چندین بار
گفتوگو کردهایم اما هنوز به نتیجهای
نرسیدیم.داروموضوعینیست کهانجمن
اختیاری در خصوص آن داشته باشد.
تالش کردیمبهعنواننمایندهخانوادهها
با مسئولین مختلف دیدار داشته باشیم
و در رابطه با مسائل دارو و درمان آنها
را توجیه کنیم اما هنوز نتیجه دلخواه
خود را نگرفتهایم .البته قطعا اطالعات
مسئولین وزارت بهداشت در رابطه با
دارو کمتر از ما نیست،اما شکستن سد
کمبود دارو بستگی به همت از جانب
آنان دارد» .
کمپینهابرایورودداروراهبهجایی
نمیبرند
وی معتقد است چنانچه کمپینهای
ایجادشده از سوی خانواد هها باهدف
ورود دارو برای بیمارشان باشد کار
اشتباهی است و در این زمینه توضیح
میدهد«:چنانچه خانواد های در یک
کمپین بتواند هزینه سال اول دارویی
مثل اسپینرازا که  750هزار دالر و معادل
چندین میلیارد تومان میشود را برای
بچهاش تأمین کند ،سؤال من این است
که مردم تا چند سال میتوانند هزینه
داروی حتی یک بچه را بدهند؟ بنابراین
ایجاد کمپین برای ورود دارو کار منطقی
و درستی نیست ،اما ازلحاظ تأمین
هزینههایی از قبیل تهیه دستگا ههای
موردنیاز و کمک به نگهداری کودکان
که واقعا از توان خانواده خار ج است ،این
کمپینها میتواند کمک کننده باشند.
در حال حاضر قیمت یک دستگاه کمک
سرفه چیزی حدود  200تا  300میلیون
توماناست.هزینههاینگهداریماهیانه
بچههایتیپیکنیزچیزیحدود 10تا 15
میلیون تومان است .خانواده این مبلغ را
از کجابیاورد؟ کدامخانوادهمیتواندتمام
درآمدش را صرف نگهداری یک بچهاش
کند؟ از طرفی چنانچه کمک نشود ،این
بچهها فوت می کنند .ما همه بهعنوان
انسان آرمانی داریم که می گوید باید برای
زنده ماندن یک بیمار تالش کرد تا داروی
آن بیماری کشف شود و آن بیمار بتواند
به دارو و درمان برسد .در مورد کمپین
خارجی نیز باید دید آیا همه خانوادهها
توانایی این رادارند که کمپینهای
خارجی برگزار کنند؟ خب در مورد دالرا
جعفری پدرش خوشبختانه تواناییاش
را داشت و پیگیر بود و مسیرهایی را برای
انجام این کاردارند طی می کنند و ما نیز
امیدواریم موفق باشند اما این راه را برای
همه خانوادهها نمیتوانیم توصیه کنیم.
خانوادههایی داریم که در شهرستانها
زندگی می کنند ،حتی در خود تهران
خانوادههایی داریم که پدر کارگر است،
مادر خانهدار است،درآمدآنچنانیندارند،
سطح سواد علمیشان باال نیست و
ارتباطاتشاندرفضایمجازیبرایاین که
بتوانند مشارکت مردمی جذب کنند واقعا
ضعیفاست.خباینخانوادههابایدچکار
کنند؟ اعتقاد خود من این است که باید
انجمن تقویت بشود و خانوادهها از طریق
کمکهایی که از طریق انجمن به بچهها
میرسد حمایت شوند،اما درنهایت این
وزارت بهداشت است که باید تکلیف این
بیمارانراروشنبکند.تنهاموردی کهبرای
بچهها میتواند اثرگذار باشد همان آمپول
زولژنسماست که چنانچه زیر دوسالهها
مصرف کنند،درمانتقریبا کاملمیشود.
البته این هم امری است که باید روی آن
تحقیق بشود ،چرا که تنها یکی ،دو سال
است که از کشف این آمپول توسط شرکت
ی گذردوهنوزشایدبرایقطعی
سازندهاشم 
صحبت کردن در مورد اثربخشی کامل آن
زود باشد .خود من امید زیادی به شربت
شرکترشددارم کهشربتریسدیپالماست
و میتواند بهبود ایجاد کند و ارزانترین
دارو در این زمینه است.
از طرفی در حال حاضر حدود 18 ،17
شرکت در سطح دنیا برای کشف داروی
این بیماری تحقیقات فعال دارند و
امید زیادی دارم که درنهایت یکی از این
تحقیقاتبهدارویقطعیژندرمانیبرای
این بیماری برسد».
پی نوشت:
 1و 2برگرفته از خبرگزاری ایرنا

واطالعاتجامعیدر رابطهباتیپ4وجودندارد.بچههایتیپ
ی کهمتولدمیشوندتا6ماهگیعالئمبیماریدر آنها
یکاز وقت 
ی کند به همین خاطر این بچهها معموال به 4 ،3سال
ظهور م 
نمیرسند .ما در ایران معدود بچهای داریم که تیپ یک باشد و
بهسن5و6سالرسیدهباشد.آنهایی کهبهاینسنرسیدهاند،
پدر ومادر،تحصیلکردهبودهاستوبهمنابع اطالعاتانگلیسی
تسلط داشتهاند و خودشان تجهیزات تنفسی کامل را از ابتدا
تهی ه کردهاند ،اما بهجز این 3 ،2نفر ،باقی بچههای تیپ یک،
ی کنند.
نهایتا  4سالگی و ا کثر آنها زیر  2سالگی فوت م 

