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ــه  ــم مکــررا ب ــای عل در دنی
ــم  ــی خوری ــر م ــی ب واژگان
ــق  ــف دقی ــه دارای تعاری ک
علمــی هســتند و مــی تــوان 

ــف را... ــن تعاری ای
14 صفحه   

این ژن های لعنتی
حــدود 15 درصــد از زوجین 
در دنیــا نابــارور هســتند کــه 
عامــل  ایــن  درصــد   50
مربــوط بــه مــردان اســت . از 

ــای... ــن ژن ه ــم تری مه
صفحه 10  

ترمیم مو با نظارت PRP»ترکمانچای« دارویی!

کدام انرژی کدام درمان؟!

مشــکل حــوزه ســامت و 
ــروز و  ــث ام ــا بح ــه ه بیم
دیــروز نیســت و ســال هــای 

ــه... ــت ک ــادی اس زی
صفحه 2  

ــت  ــی از پاک ــمای غن پاس
بــه صــورت تغلیــظ اتولــوگ 
در  انســانی  پاکت هــای 
ــما  ــی از پاس ــم کوچک حج

تعریــف می شــود کــه...
صفحه 7  

بیش��ترین  در ط��ب س��نتی 
ارزش غذای��ی را در بی��ن انواع 
غذاها ، گروه گوش��ت ها دارند. 
گوش��ت  ها از جمل��ه بهترین 
غذاها هستند؛البته به شرط آن 

که در مصرف آنها و...
صفحه 10
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تایید استفاده از واکسن مننگوکوک 
در نوزادن

س��ازمان غ��ذا و داروی آمریکا 
طیف سنی مجاز برای مصرف 
منواو)Menveo(،اولین و تنها 
مننگوکوک کوادری  واکس��ن 
واالن برای استفاده در نوزادان 

و کودکان...
صفحه 6

اصول تغذیه در طب سنتی

 کمی با هم صادق باشیم
                                                                                   

صفحه2

صفحه 3

 دی��دگاه ه��ای دکتر س��ید حس��ن 
قاضی  زاده هاشمی درباره وضعیت نظام 

سالمت کشور

دغدغه های آقای وزیر

پزشکان عمومی و مشکالت اقتصادی
در جامعه ما پزشکان و جامعه 
پزش��کی به دالیل مختلف  با 
مشکالت فراوانی دسته پنجه 
ن��رم می کنن��د و هم��واره از 

نابسامانی وضع...
صفحه 14

خوشبختی با اعمال شاقه

بعضی دردها هستند که ذاتا درد 
نیس��تند ولی گاهی با توجه به 
شرایط زمانی و مکانی، پدری از 
آدم درمی آورند که نگو و نپرس. 

مثال همین رابطه بین...
صفحه 16

به بهانه روز پزشک و روز داروسازی

 مشکل اصلی اقتصاد داروخانه
                                                                               

صفحه5

آنچه داروسازی را خودکفا کرد
                                                                                   

صفحه8

 روز داروسازی ؛ بیم ها و امیدها
                                                                                   

صفحه13

صفحه 7

درمان��ی  مش��کالت  از  گزارش��ی   
هپاتیت  C در ایران

C دارودرمانی 80میلیونی هپاتیت

اول شهریور روز پزشک و پنجم شهریور روز داروسازی بر 
تمامی  تالشگران جامعه پزشکی و داروسازی مبارک باد.

داروسازی لقمان  

کاسه لبریز شده داروسازی
گزارش ویژه:

صفحه 8



مرکــزی  ســتاد  بین الملــل  و  حقوقــی  مدیــرکل 
ــش مجــازات  ــا قاچــاق کاال و ارز از افزای ــارزه ب مب
نفتــی  فرآورده هــای  شــبکه  از  خــارج  عرضــه 
و  ســامت محور  کاالهــای  ســاخت  دارو،  و 
ــدون مجــوز وزارت بهداشــت و عرضــه  بیولوژیــک ب
ــط  ــی توس ــط اعام ــارج از ضواب ــروش ارز خ و ف

بانــک مرکــزی خبــر داد.
دارو،  کــرد: ســاخت  اعــام  معصومــی  ســیدعلی 
ملزومــات  غذایــی،  و  دارویــی  هــای  مکمــل 
خوراکــی،  هــای  فــرآورده  و  مــواد  پزشــکی، 
همــراه  بــه  بیولوژیــک  و  آرایشــی  و  بهداشــتی 
واردات یــا صــادرات ایــن قبیــل کاالهــا بــدون 
ــاق  ــازات قاچ ــمول مج ــت مش ــوز وزارت بهداش مج

بــود. خواهــد  ممنوعــه  کاالهــای 
ــاخت  ــازات س ــن مج ــر ای ــابق ب ــه داد: س وی ادام
ــزار  ــن 500 ه ــا در داخــل کشــور بی ــن فرآورده ه ای
تــا پنــج میلیــون ریــال بــود کــه در حــال حاضــر بــا 
توجــه بــه ارزش ریالــی کاال نهایتــا ســقف مجــازات 
ــج  ــا پن ــر ارزش کاال و دو ت ــا 10 براب ــت ت ــه هف ب

ــل شــده اســت. ــدی تبدی ســال حبــس و جــزای نق
وی گفــت: بــا تاییــد طــرح اصــاح مــوادی از 
قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز توســط شــورای 
ــا  ــن ی ــوص تعیی ــدی در خص ــررات جدی ــان مق نگهب
تشــدید مجــازات برخــی از جرایــم مرتبــط بــا 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــه قان ــاق کاال و ارز ب قاچ

ــد. ــه ش کاال و ارز اضاف
مرکــزی  ســتاد  بین الملــل  و  حقوقــی  مدیــرکل 
ایــن  در  افــزود:  ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
ــه پیشــنهاد کمیســیون حقوقــی  طــرح اصاحــی کــه ب
قضایــی مجلــس و بــا همــکاری دســتگاههای اجرایــی 
ــا قاچــاق کاال و ارز،  ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــل س مث
ــزی،  ــک مرک ــران، بان ــامی ای ــوری اس ــرک جمه گم
ســازمان تعزیــرات حکومتــی و قــوه قضاییــه در چنــد 
ــس شــورای اســامی  ــب مجل ــه تصوی روز گذشــته ب
ــاح  ــد اص ــوارد نیازمن ــی از م ــت، برخ ــیده اس رس
در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مــورد 

ــت. ــرار گرف ــری ق بازنگ
ــه تعامــل دولــت و مجلــس در ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــات کارشناس ــزاری جلس ــا برگ ــت: ب ــه گف زمین
کمیســیون  تخصصــی  هــای  کمیتــه  در  متعــدد 
ــی مجلــس در خصــوص تــک تــک  ــی و قضای حقوق
ــه  ــد ک ــود آم ــه وج ــر ب ــاق نظ ــی اتف ــواد اصاح م

ــب  ــر، تصوی ــتراک نظ ــن اش ــبختانه خروجــی ای خوش
ــس  ــی مجل ــن علن ــر در صح ــن تغیی ــدون کوچکتری ب

ــود. ــامی ب ــورای اس ش
ــه  ــال در اصاحی ــوان مث ــه عن ــه داد: ب ــی ادام معصوم
ــه  ــت ک ــده اس ــون آم ــن قان ــاده 2 ای ــد »خ« م بن
بــرای خریــد، فــروش یــا حوالــه ارز خــارج از 
ضوابــط تعیینــی توســط بانــک مرکــزی مجــازات دو 
ــدی  ــه نق ــوان جریم ــه عن ــی آن ب ــای ریال ــر به براب

ــت. ــده اس ــن ش تعیی
وی در عیــن حــال بیــان کــرد: خریــد، فــروش، 
ــوخت و  ــد س ــی مانن ــداری کاالهای ــا نگه ــل ی حم
ــن  ــط تعیی ــارج از ضواب ــاری خ ــطح تج دارو در س
شــده توســط دولــت مشــمول مجــازات قاچــاق 

ــود. ــد ب خواه
مرکــزی  ســتاد  بین الملــل  و  حقوقــی  مدیــرکل 
ــری از  ــد دیگ ــه بن ــاق کاال و ارز ب ــا قاچ ــارزه ب مب
ایــن قانــون اشــاره کــرد و افــزود: واحدهــای صنفــی 
و صرافی هایــی کــه اقــدام بــه عرضــه و فــروش 
ــه  ــه ب ــه مرحل ــی س ــد ط ــاق می کنن کاال و ارز قاچ
تناســب تکــرار جــرم بــه جریمــه نقــدی یــا تعطیلــی 

ــوند. ــوم می ش ــب محک ــل کس ــت مح موق
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مشــکل حــوزه ســامت و بیمه هــا 
و  نیســت  دیــروز  و  امــروز  بحــث 
ــن  ــه در ای ــادی اســت ک ــال های زی س
بــاره گفتــه ایــم و شــنیده ایــم. پوشــش 
بدقولی هــا،  معوقــات،  نامطلــوب، 
ــی  ــرر و... همگ ــوالت مک ــر و تح تغیی
ــا  ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب دس
نتوانیــم در یــک بــازه زمانــی طوالنــی 
شــاهد روابــط باثبــات و مطلــوب بیــن 
حــوزه  و  گــر  بیمــه  ســازمان های 
ســامت کشــور باشــیم؛ و در ایــن 
مــدت آنچــه از آن بــه عنــوان اقدامــات 
ــتر  ــود، بیش ــاد می ش ــه ی ــت بیم مثب
ــک  ــه ی ــا اینک ــکینی دارد ت ــه تس جنب
ــع  ــرای رف ــی و دایمی ب ــکار منطق راه

ــد. ــود باش ــکات موج مش
ــن  ــا در ای ــن اظهارنظره ــازه تری در ت
بــاره دکتــر رهبــر مژدهــی آذر، رئیــس 
ــاد  ــا انتق ــران، ب ــازان ای ــن داروس انجم
ســازمان  طرفــه  یــک  قــرارداد  از 
ــای  ــا داروخانه ه ــی ب ــن اجتماع تامی
ــات  ــت مطالب ــرای پرداخ ــی ب خصوص
داروخانه هــا، از آن بــه مثابــه »قــرارداد 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــای« ی ترکمنچ
دکتــر مژدهــی آذر در توضیــح ایــن 
موضــوع می گویــد: دو ســال اســت 
کــه بــا ســازمان های بیمــه گــر از 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  جملــه 
جلســاتی پیرامــون نحــوه تعامــل و 
ــن  ــه در ای ــم ک ــتر داری ــکاری بیش هم
ــرارداد  ــای ق ــی از بنده ــه بعض ــن، ب بی
ــن  ــا تامی ــی ب ــای خصوص داروخانه ه

اجتماعــی اعتــراض داریــم.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بیشــتر 
گایــه و اعتراضــات داروخانه هــای 
ــت  ــان پرداخ ــورد زم ــی در م خصوص
بــر  می افزایــد:  اســت،  مطالبــات 
ــا  ــم، بیمه ه ــه داری ــراردادی ک اســاس ق
ــدت 60  ــرف م ــر ظ ــت حداکث می بایس
روز بــا داروخانه هــا تســویه کننــد 

.تعهــدی کــه متاســفانه ایــن ســازمان ها 
بــه هیــچ وجــه بــه آن عمــل نکــرده انــد 
و همــواره داروســازان بخــش خصوصی 
را در تنگنــا قــرار داده انــد. در وضعیتــی 
ــات  ــه خدم ــرای ارای ــازان ب ــه داروس ک
بهتــر و رســیدن بــه ســود مــورد انتظــار 
خــود در هــر لحظــه نیاز بــه ســرمایه در 
گــردش خــود دارنــد، آخریــن پرداختی 
تامیــن اجتماعــی بــه داروخانه هــا 

ــت.  ــن 93 اس ــه بهم ــوط ب مرب
ــای  ــان داروخانه ه ــی صاحب ــن یعن ای
خصوصــی کــه بــا وضعیــت فعلــی 
ــر  ــا یکدیگ ــم ب ــد ه ــوزه دارو، بای ح
ــوی  ــم جل ــند و ه ــته باش ــت داش رقاب
ــره  ــگاهی و زنجی ــای دانش داروخانه ه
ــش  ــد کف ــد، بای ــت کنن ــر راس ای کم
آهنــی می پوشــیده و بــه دنبــال بازپــس 

ــا  ــات خــود از داروخانه ه ــری معوق گی
ــس از  ــد پ ــه شــاید بتوانن ــد ک می افتادن
ــه  ــاه اصــل ســرمایه خــود را ب ــد م چن
دســت بیاورنــد. ســرمایه ای کــه اگــر در 
منفعــل تریــن حالــت بــه عنــوان ســپرده 
می گرفــت،  قــرار  بانک هــا  نــزد 
بــرای  را  ناچیــز  هرچنــد  ســودی 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــاز ب داروس
ــاد دارد  ــی آذر اعتق ــر مژده ــه دکت البت
ــه و  ــرارداد داروخان ــن ق ــه در مت آنچ
راس  در  و  گــر  بیمــه  ســازمان های 
ــود،  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــا س آنه
ــد  ــه اجــرا در نمی آم اگرچــه معمــوال ب
دیرکــرد  جریمه هــای  اگرچــه  و 
ــه  ــه ب ــرای بیم ــز ب ــت را نی بازپرداخ
دنبــال نداشــت ولــی الاقــل روی کاغــذ 
حــق را بــه داروســازان مــی داد. روزنــه 

امیــدی کــه گویــا در متــن قراردادهــای 
جدیــد، آن هــم مــد نظــر گرفتــه نشــده 
اســت. رئیــس انجمــن داروســازان ایران 
دربــاره قــرارداد جدیــد تامیــن اجتماعی 
ــازمان  ــد: س ــا می گوی ــا داروخانه ه ب
تامیــن اجتماعــی اخیــرا قــراردادی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــرده اس ــم ک تنظی
ــب  ــت، طل ــول داش ــع پ ــر موق آن، ه

داروخانه هــا را پرداخــت کنــد.
ــودن  ــه ب ــک طرف ــه ی ــاره ب ــا اش وی ب
مفــاد ایــن قــرارداد و گلــه منــدی 
ــرارداد  ــی از ق ــای خصوص داروخانه ه
جدیــد تامیــن اجتماعــی تاکیــد می کند: 
دوســتان و همــکاران مــا تصمیــم گرفته 
انــد ایــن قــرارداد را امضــا نکننــد، زیــرا 
بــا توجــه بــه متــن آن متوجــه خواهیــد 
شــد که ایــن قــرارداد بــه مثابــه قــرارداد 

ترکمنچــای اســت.
تصمیــم  از  همچنیــن  آذر  مژدهــی 
داروخانه هــا بــرای عــدم خریــد دارو از 
شــرکت های دارویــی تامیــن اجتماعــی 
ــه  خبــر می دهــد و می گویــد: ایــن گون
برخوردهــا بــا داروخانه هــا، باعــث 
اختــال در رونــد کار آنهــا شــده و 
ــود. ــردم می ش ــه م ــه ب ــب صدم موج

رئیــس انجمــن داروســازان معتقد اســت 
بــا چنیــن رویــه ای کــه تامیــن اجتماعی 
در پیــش گرفتــه اســت نمی تــوان انتظار 
خصوصــی  داروخانه هــای  داشــت 
کــه در ایــن ســال ها نقــش ســنگ 
زیرین آســیاب در حــوزه دارو را داشــته 
ــادی و  ــارهای اقتص ــام فش ــا تم ــد، ب ان
ــا  ــوی بیمه ه ــده از س ــی ایجــاد ش روان
همچنــان بــه همــکاری خــود بــه شــکل 
مطلــوب ادامــه دهنــد. وی در ایــن 
ــه  ــر ادام ــرار ب ــر ق ــد: اگ ــورد می گوی م
چنیــن رونــدی از ســوی ســازمان تامین 
اجتماعــی بــا داروخانه هــای خصوصــی 
باشــد، احتمــال دارد در آینــده یــک روز 
را اعــام کنیــم کــه داروخانه هــای 
نســخه های  پذیــرش  از  خصوصــی 
ــد و  ــودداری کنن ــی خ ــن اجتماع تامی
ــا بیمــار نقــدی حســاب  ــول دارو را ب پ
ــی  ــز برخ ــر نی ــال حاض ــد. در ح کنن
داروخانه هــا بــا تامیــن اجتماعــی قطــع 
همــکاری کــرده انــد و نســخه های 
ــد. ــن اجتماعــی را نمی پذیرن بیمــه تامی

البتــه ایــن نقــل قــول چنــد ســال پیــش 
نیــز از ســوی رییــس انجمن داروســازان 
ــی  ــد ول ــر ش ــانه ها منتش ــران در رس ای
تغییــر و تحــوالت مقطعــی ایجــاد شــده 
بیمه هــا در آن دوره و قول هایــی  در 
کــه از ســوی مســووالن داده شــده بــود، 
ــل  ــا حــدودی وضعیــت را قاب ظاهــرا ت

تحمــل تــر کــرده بــود.
دکتــر مژدهــی آذر بــا اشــاره بــه 
ــر  ــن تاخی ــه کوچکتری ــب ک ــن مطل ای

داروخانه هــا در پرداخــت مطالبــات 
ــه جریمــه نقــدی آنهــا  دولتــی منجــر ب
ــک  ــن ی ــد: ای ــوان می کن ــود، عن می ش
ــفانه  ــت و متاس ــه اس ــک طرف ــه ی رابط
تخلفــات  مقابــل  در  داروخانه هــا 
بیمه هــا، اهــرم مقابلــه بــه مثــل ندارنــد. 
بــه همیــن دلیــل، همــکاران بنــده تصمیم 
گرفتــه انــد قــرارداد جدیــد تامیــن 

ــد. ــا نکنن ــی را امض اجتماع
آقــای رییــس  شــاید حرف هــای 
ــد  ــوی تهدی ــگ و ب ــگاه اول رن در ن
ــان  ــذاق متولی ــه م ــد و ب ــته باش داش
نیایــد  خــوش  اجتماعــی  تامیــن 
ولــی وقتــی عمیــق تــر بــه ایــن 
ــه  ــم ک ــم، می بینی ــت کنی ــوع دق موض
ــی  ــای خصوص ــان داروخانه ه صاحب
ندارنــد.  ایــن کار  چــاره ای جــز 
داروســازی کــه بــا ســرمایه شــخصی 
ــا  ــد ت ــدان می گذارن ــه می ــا ب خــود پ
ــردش اقتصــادی  ــار گ ــه ای از ب گوش
ــورد کاالی  ــم در م ــور را  -آن ه کش
اســتراتژیکی مثــل دارو- بــه دوش 
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــد م ــد، بای بکش
ــط  ــت فق ــن وضعی ــه ای ــرد. اگرچ گی
ــی  ــای خصوص ــورد داروخانه ه در م
مشــکل  یــک  و  نمی کنــد  صــدق 
کلــی اســت ولــی بایــد توجــه داشــت 
ــای  ــذار داروخانه ه ــرمایه گ ــه س ک
علــوم  دانشــگاه های  خصوصــی، 
یــا  بهداشــت  وزارت  پزشــکی، 
کــه  نیســتند  دولتــی  بخش هــای 
هــم ذخیــره ســرمایه کان و هــم 
اهرم هــای قــدرت بــرای دریافــت 
ــند. در  ــته باش ــود را داش ــات خ معوق
جامعــه ای کــه شــعار آن فعــال کــردن 
ــد  ــت، بای ــی اس ــای خصوص بخش ه
مقدمــات، امکانــات و راهکارهــای آن 
را نیــز بــرای اجــرا محیــا کنیــم؛ البتــه 
ــی  ــن شــعار را عمل ــر قرارســت ای اگ

ــم. کنی

»ترکمانچای« دارویی! الناز عبدالهی
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روز

پزشک و داروساز

گرامی باد

رییــس ســازمان غــذا و دارو از افزایــش 130 درصــدی 
ــای  ــه دارو و کاهــش 62 درصــدی هزینه ه دسترســی ب
ــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت خبــر داد  دارو ب
ــرح  ــن ط ــتاوردهای ای ــن دس ــه مهم تری و آن را از جمل

خوانــد.
دکتــر رســول دینارونــد بــا بیــان اینکــه برنامــه 
ــات و  ــش خدم ــامت در افزای ــام س ــول نظ ــرح تح ط
ــرده  ــا ک ــری را ایف ــش موث ــی نق ــای داروی مراقبت ه
ــی  ــاب های مل ــار حس ــاس آم ــر اس ــت: ب ــت، گف اس
هزینه هــای  از  درصــد   56  ،90 ســال  در  ســامت 
ــت  ــردم پرداخ ــب م ــتقیم از جی ــه مس ــی جامع درمان
ــا 18  ــه تنه ــن زمین ــت در ای ــت دول ــد و پرداخ می ش

ــود. ــد ب درص
ــاط خاطرنشــان  ــن ارتب ــر بهداشــت در همی ــاون وزی مع
ــه  ــان وی ب ــار و همراه ــاع بیم ــدم ارج ــه ع ــرد ک ک
خــارج از بیمارســتان جهــت تهیــه دارو ملزومــات 
پزشــکی و پرداخــت 90 درصــد از هزینه هــای دارو 
ملزومــات پزشــکی از محــل پوشــش بیمــه و هدفمنــدی 
ــول  ــرح تح ــتاورد ط ــن دس ــه مهم تری ــا از جمل یارانه ه

ــت. ــامت اس ــام س نظ
ــا  ــه ب ــر اینک ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــن ب ــد همچنی دینارون
ــام  ــه اق ــی ب ــامت دسترس ــول س ــرح تح ــرای ط اج
ــه  ــش یافت ــد افزای ــتان ها 130 درص ــی در بیمارس داروی
اســت، تصریــح کــرد: طــی اجــرای طــرح تحــول نظــام 
ــه اقــام دارویــی در بیمارســتان ها  ســامت دسترســی ب
از 320 قلــم دارو بــه 750 قلــم رســیده اســت. همچنیــن 
ــتان از 1480  ــی در بیمارس ــات مصرف ــی ملزوم دسترس
ــش  ــا افزای ــیده و ب ــم رس ــه 2130 قل ــزات ب ــم تجهی قل

44 درصــدی روبــرو شــده 
اســت.

ــت  ــر بهداش ــاون وزی مع
بیــان  بــا  ادامــه  در 
ــرح  ــرای ط ــه اج اینک
تحــول نظــام ســامت 
افزایــش  باعــث 
درصــدی   130
دسترســی و کاهــش 
درصــدی   62
شــده  هزینه هــا 
تاکیــد  اســت، 
عــدم  کــرد: 

شــبکه  نبــود  قیمت گــذاری، 
نظــام یافتــه، وجــود اقــام بی کیفیــت قاچــاق 

ــا  ــرکت ها ی ــه ش ــار ب ــاع بیم ــی، ارج ــز درمان در مراک
ــه  ــرای تهی ــتان ب ــارج از بیمارس ــی خ ــای صنف واحده
ــات از  ــن ملزوم ــی و تامی ــکی تخصص ــات پزش ملزوم
طریــق غرفه هــای اجــاره داده شــده از جملــه مشــکات 
حــوزه تجهیــزات پزشــکی قبــل از اجــرای طــرح تحــول 

نظــام ســامت بــود.
ــادآور شــد: در حــال حاضــر فهرســت  ــان ی وی در پای
پایــه ملزومــات پزشــکی در حوزه هــای قلــب و عــروق، 
ارتوپــدی و نوروســرجری، چشــم، نورووســکوالر، 
ــی  ــوژی، بیهوش ــی، اورول ــای عموم ــوارش، مصرفی ه گ
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــی تهی ــی عموم ــی و جراح و تنفس
بــه عنــوان ملزومــات پزشــکی ضــروری شــناخته 

می شــوند.

افزایش 130درصدی دسترسی به دارو
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مدیــرکل  پیرصالحــی  مهــدی 
و  دارو  ارزیابــی  و  نظــارت 
مــواد مخــدر ســازمان غــذا و 
 97 تقریبــا  کــرد:  اعــام  دارو 
توســط  کشــور  داروی  درصــد 
تولیــد  داخلــی  تولیدکننــدگان 
می شــود و ســه درصــد داروهــا 

اســت. وارداتــی  نیــز 
ســال  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
میلیــون   300 و  میلیــارد  یــک   ،92
ــتیم  ــور داش ــه کش دالر واردات دارو ب
کــه از ایــن مقــدار تقریبــا نیمــی از 
ــد  ــابه تولی ــه مش ــود ک ــی ب آن داروهای

داشــتند. داخــل 
ــی  ــه داد: در آن داروهای پیرصالحــی ادام
کــه مشــابه تولیــد داخــل ندارنــد، بطــور 
ــت  ــم داش ــه واردات را خواهی ــع ادام قط
چــون ایــن داروهــا نیــاز بیمــاران اســت 
داروهــای  از  را  بیمــاران  نمی تــوان  و 

ــا  ــرد، ام ــروم ک ــود مح ــاز خ ــورد نی م
ــل  ــد داخ ــابه تولی ــه مش ــداری ک در مق
از ســال  بــازار را می کنــد  کفایــت  و 
گذشــته محدودیــت واردات را اعمــال 
کردیــم بــه آن معنــا کــه یــک میلیــارد و 
300 میلیــون دالر واردات مــا بــه حــدود 

ــت. ــش یاف ــارد دالر کاه ــک میلی ی
ــواد  ــی دارو و م ــارت و ارزیاب ــرکل نظ مدی
ــر نشــان  ــذا و دارو خاط ــازمان غ مخــدر س
کــرد: اگــر بــه آمــار یــک دوره ده ســاله نگاه 
ــودی  ــد صع ــم، همیشــه واردات دارو رون کنی
داشــته کــه خوشــبختانه در ســال 93 کاهــش 
واردات داشــتیم و در ســال جــاری نیــز 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــت ها ادام ــان سیاس هم
ــا  ــم ت ــرد: امیدواری ــد ک ــی تاکی پیرصالح
ــای  ــم واردات داروه ــال بتوانی ــان س پای
ــم  ــش دهی ــل را کاه ــد داخ ــابه تولی مش
حداقــل  بــه  را  واردات  مبلــغ  تــا 

برســانیم.

دکتــر رســول دینارونــد رییــس ســازمان غــذا و دارو اعــام کرد: 
علــت اینکــه یــک داروی خــاص در داروخانــه هــای مختلــف با 
تفــاوت قیمــت عرضــه مــی شــود، عمدتــا وابســته بــه نــوع برند 

ــورد تقاضا اســت. داروی م
ــخصی  ــد از داروی مش ــک برن ــر ی ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
دارای قیمــت هــای متفــاوت باشــد، تخلــف آشــکار اســت. از 
آنجــا کــه خوشــبختانه قیمــت دارو در همــه داروخانــه هــا و 
در نقــاط مختلــف کشــور یکســان اســت، مــی تــوان اطمینــان 
ــد دارو  ــوع برن ــه ن ــوط ب ــا مرب ــت عمدت ــاوت قیم داشــت تف

اســت.
دکتــر دینارونــد تصریــح کــرد: اختــاف قیمــت اغلــب داروهــا، 
مربــوط بــه انــواع برندهایــی اســت کــه از یــک مولکــول دارویی 

. هستند
رییــس ســازمان غــذا و دارو همچنیــن بــا اشــاره به هزینــه مورد 
قبــول بیمــه هــا بیــن برندهــای مختلــف دارویــی افــزود: قیمــت 
ــا اســت و قیمــت  ــه ه ــورد نظــر بیم ــا، م ــک داروه ــه ژنری پای
تقریبــی اغلــب کاالهــا و داروهــا بــا همــان قیمــت پایــه برنــد 
ژنریــک ارایــه مــی شــود و بــازار عمدتــا در اختیــار داروهــای 

ژنریــک اســت.

معــاون تحقیــق و توســعه ســازمان غــذا و دارو گفــت: 
ــورد  ــای م ــه داروه ــد ک ــن باورن ــر ای ــردم ب بیشــتر م
ــن در  ــت؛ ای ــترس نیس ــرطان در دس ــان س ــاز درم نی
ــیار  ــی بس ــران دسترس ــا در ای ــه م ــت ک ــی اس حال
بــرای ســرطان  دنیــا  بــه داروهــای روز  خوبــی 
ــده  ــت ش ــای ثب ــد داروه ــش از 55 درص ــم. بی داری
دنیــا در ایــران وجــود دارد کــه ایــن وضعیــت بســیار 

ــت. ــی اس عال
ــران،  ــای ای ــن داروه ــی تدوی ــورای بررس ــر ش دبی
ــده  ــت آم ــه دس ــات ب ــاس اطاع ــت: براس اظهارداش
وجــود 18 تــا 22 درصــد از کل داروهــای ثبــت شــده 
ــی  ــوب تلق ــت خ ــک وضعی ــی ی ــروه درمان ــر گ در ه
ــد  ــش از 55درص ــا بی ــه م ــال آن ک ــود .ح ــی ش م
ــم  ــران داری ــا را در ای ــده در دنی ــت ش ــای ثب داروه

ــت. ــی اس ــیار عال ــت بس ــن وضعی ــه ای ک
وی گفــت: خوشــبختانه وضعیــت داروهــای ضــد 
دیگــر  داروهــای  بنــدی  نظردســته  از  ســرطان 
ــت  ــن حال ــورمان از بهتری ــا در کش ــاری ه ــایر بیم س

برخــوردار اســت.
ــه مشــکات شــدید جســمی  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــت و  ــار؛ دول ــی بیم ــور کل ــه ط ــرطانی ب ــاران س بیم
بیمــه هیــچ کــدام نمــی تواننــد 500 تــا 600 میلیــون 
ــار  ــک بیم ــر ی ــش 23 روز عم ــرای افزای ــان ب توم
کردهــا  هزینــه  بنابرایــن  کننــد  هزینــه  ســرطانی 

ــد. ــی باش ــد منطق ــاره بای ــن ب درای

رییــس انســتیتو پاســتور ایــران گفــت: گــزارش ســاخت 
واکســن اعتیــاد بــه هروئیــن و مرفیــن مربــوط بــه طــرح 

تحقیقاتــی اســت و جنبــه دارویــی و قانونــی نــدارد.
دکتــر مصطفــی قانعــی در پاســخ بــه اخبــار منتشــر شــده 
در برخــی از رســانه هــا بــه نقــل از قائــم مقــام دبیــر کل 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر مبنــی بــر اینکــه واکســن 
ــده  ــاخته ش ــران س ــن در ای ــن و مرفی ــه هروئی ــاد ب اعتی
اســت، گفــت: گــزارش نتایــج طــرح واکســن اعتیــاد بــه 
ــوده و  ــه 10 ســال پیــش ب ــوط ب ــن مرب ــن و مرفی هروئی
ایــن کار در قالــب طــرح تحقیقاتــی اســت و تــا صنعتــی 

شــدن فاصلــه دارد.
رییــس انســتیتو پاســتور ایــران بــا بیــان ایــن کــه زمانــی 
ــه از  ــود ک ــتفاده ش ــه اس ــد در جامع ــک دارو می توان ی
ــر نشــان  ــود خاط ــل ش ــی تبدی ــه صنعت ــی ب کار تحقیقات
ــای  ــرح  ه ــاز ط ــش نی ــای الزم در پی ــی ه ــرد: بررس ک
بــا زیرســاخت تولیــد دارو، توســط ســازمان غــذا و دارو 

ــی شــود. ــرد و مجــوز الزم صــادر م ــی گی صــورت م
ــر کل  ــام دبی ــم مق ــی، قائ ــه جزین ــت ک ــه ذکرس الزم ب

ــا مــواد مخــدر چنــدی پیــش در جمــع  ــارزه ب ســتاد مب
خبرنــگاران از ســاخت واکســن اعتیــاد و مرفیــن در 
ــن واکســن  ــر داد و در خصــوص عملکــرد ای کشــور خب
گفتــه بــود ایــن واکســن ایمنــی بــدن را در مقابــل مــواد 
ــن  ــر شــخصی مرفی ــق اگ ــد از تزری ــرد و بع ــی ب ــاال م ب
یــا هروئیــن مصــرف کنــد ایــن مــواد هیــچ تاثیــری روی 

ــت. ــد داش ــدن نخواه ب

پیشروی بیمارستان های آموزشی به سوی درمان

بهداشــت  وزیــر  حسن هاشــمی،  ســید  دکتــر 
رویــه  بــی  گســترش  عــدم  بــر  تاکیــد  بــا 
ــی  ــترش ب ــزود: گس ــکی، اف ــکده های پزش دانش
رویــه دانشــکده های پزشــکی باعــث شــده 
ــا  ــکی ب ــروه پزش ــوزش گ ــت و آم ــا در تربی ت

مشــکاتی روبــرو شــویم.
وی افــزود: همچنیــن عــدم توجــه و ســرمایه 
گــذاری در بخــش درمــان باعــث شــده 
ــمت  ــه س ــی ب ــتان های آموزش ــا بیمارس ت
ــد کــه خــود  ــی برون بیمارســتان های درمان
ــکاتی در  ــروز مش ــث ب ــئله باع ــن مس ای
ــکی  ــف پزش ــای مختل ــوزش گروه ه آم

ــت. اس
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه وجــود 12 بیمارســتان 

 17 آموزشــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و 
ــا  ــت: ب ــران، گف ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی در دانش ــتان آموزش بیمارس
ــران،  ــهر ته ــتانی در ش ــت بیمارس ــتان و تخ ــود بیمارس ــه کمب ــه ب توج
ــرای  ــند ب ــال باش ــوزش فع ــوزه آم ــد در ح ــه بای ــتان هایی ک بیمارس

ــوند. ــتفاده می ش ــاران اس ــان بیم درم

عرضه داروها با قیمت یکسانکاهش واردات داروهای مشابه تولید داخل

واکسن اعتیاد، فاقد جنبه دارویی و قانونی داروهای سرطان در وضعیت مطلوب

باز هم بیمه ها
دکتــر حســن قاضــی زاده هاشــمی در گفتگــوی زنــده در 
رســانه ملــی بــا موضــوع طــرح تحــول ســامت شــرکت 
کــرده بــود، اعــام کــرد: بــر اســاس قانــون بیمه هــا باید 
حداکثــر ظــرف یــک مــاه پرداختــی هــا خــود را واریــز 
کننــد کــه عــدم تحقــق آن باعــث شــده بیمارســتان هــا 
ــود  ــده ی خ ــه عه ــه ای را ب ــات بیم ــکان مطالب و پزش
بیمــاران بگذارنــد. وی افــزود مشــکل بیمــه هــا جدیــد 
نیســت و حــدود 10 ســال پیــش بــا اســتدالل ایــن کــه 
ــی  ــد یک ــی توانن ــات نم ــدار خدم ــده و خری ــه دهن ارای

باشــند بیمــه هــا را از وزارت بهداشــت جــدا کردنــد کــه 
ــوزه  ــم ح ــی خواهی ــر م ــود. اگ ــح نب ــدام صحی ــن اق ای
ــته  ــخصی داش ــی مش ــد متول ــد بای ــامان یاب ــامت س س

باشــد.
وی اضافــه کــرد: مهــم تریــن اقــدام دولــت در خصــوص 
دسترســی آســان بــه دارو بــوده اســت کــه پیــش از ایــن، 
ــد.  ــه بودن ــدید دارو مواج ــران ش ــا بح ــاران ب ــن بیم ای
پــس از ان افزایــش اقــام دارویــی و در اختیــار گرفتــن 
ــی  ــی و امریکای ــورهای اروپای ــر از کش ــای موث داروه

فراهــم شــد.
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نگاهی به سیاست های کالن پولی و استراتژی های دارویی

انتخاب درست
خارجــی  تجــارت  و  صــادرات 
ــم اقتصــادی در  یکــی از مســائل مه
تمامــي کشورهاســت و هــر کشــوری 
ــای  ــع و محدودیت ه ــارغ از موان ف
تعرفــه ای و غیرتعرفــه ای، بــرای 
بــه حداکثــر رســاندن ســود تجــاری 
ــت  ــناخت مزی ــال ش ــه دنب ــود، ب خ
ــادرات  ــد و ص ــود در تولی ــبی خ نس
آن کاالهــا و خدمــات اســت کــه در 
ــتراتژیک  ــروز یکــی از اس ــان ام جه
اســت.  دارو  کاالهــا  ایــن  تریــن 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ای
نیســت؛ هــر چنــد کــه ثــروت نفتــی 
ــر  ــه ام ــی ب ــم توجه ــث ک ــا، باع م

ــت. ــده اس ــی ش ــادرات غیرنفت ص
اقتصــادی  توســعه  جریــان  در 
تحــوالت  اصــوال  کشــورها، 
ــی  ــت خاص ــت از اهمی ــش صنع بخ
ــد  ــائلی مانن ــت. مس ــوردار اس برخ
ــری  ــا کس ــادی و ی ــتگی اقتص وابس
ــن  ــا در ای ــا، عمدت ــراز پرداخت ه ت
ــاط  ــد. در ارتب ــود می یاب ــش نم بخ
ــی  ــور، یک ــش مذک ــوالت بخ ــا تح ب
از موضوعــات اساســی مــورد توجــه 
ــت های  ــر سیاس ــان تأثی ــاد دان اقتص
ــول  ــه کاهــش ارزش پ ارزی از جمل

ــت.  ــت اس ــش صنع ــر بخ ب
بازرگانــی  سیاســت های  تأثیــر 
اقتصــادی  اثــرات  بــر  خارجــی 
پــول،  ارزش  کاهــش  از  ناشــی 
ــی  ــه بعض ــت ک ــده اس ــب گردی موج
تحلیل هــای  در  اقتصاددانــان 
ــه سیاســت کاهــش ارزش  ــوط ب مرب
پــول و آثــار آن، ترجیــح دهنــد، 
بجــای نــرخ ارز از مفهــوم نــرخ مؤثر 
ارز کــه در آن عــاوه بــر نــرخ ارز، 
بازرگانــی  سیاســت های  عناصــر 
ــوق  ــی، حق ــود بازرگان ــی )س خارج
دخالــت  و...(  یارانــه  گمرکــی، 
ــم  ــک تی ــد. ی ــتفاده نماین ــد، اس دارن

ــر  ــتی کروئگ ــه سرپرس ــی، ب تحقیقات
متعــدد در  مطالعــات  اســاس  بــر 
کشــورهای در حــال توســعه نیــز 
شــاخص  را  رســمی ارز  نــرخ 
کاهــش  تحلیــل  بــرای  مناســبی 
اقتصــادی  اثــرات  و  پــول  ارزش 
ــرخ  ــرد ن ــر کارب ــد و ب آن نمی دانن
مؤثــر بــه عنــوان یــک شــاخص 

مطلــوب تاکیــد کــرده انــد.
ــاختار  ــوع س ــه ن ــا ب ــور بن ــر کش ه
دارای  خویــش  اقتصــادی 
سیاســت های داخلــی و خارجــی 
منحصــر بــه فــرد اســت. کشــور 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ای

ــاد  ــون اقتص ــا چ ــوده و خصوص نب
ــام  ــه ن ــی ب ــا مبحث ــراه ب ــران هم ای
ــده  ــن ش ــامی نیز عجی ــاد اس اقتص
ــه سیاســت های  ــن روی اســت بنابرای
ــز مجــزا از ســایر  ــه آن نی ــوط ب مرب
ــی از  ــاری در برخ ــت های تج سیاس

کشــورها اســت.
»سیاســت  نظریــه  برمبنــای 
ــور  ــک کش ــاری« ی ــتراتژیک  تج اس
در  را  نســبی   مزیــت  می توانــد 
ــی   ــد آت ــرای رش ــه ب ــی ک حوزه های
اقتصــادی اش ضــروری اســت، ایجاد 
ــد  ــبی می توان ــت نس ــن مزی ــد. ای کن
ــت،  ــت تجــاری موق ــق  حمای از طری

ــی  ــای مالیات ــادرات، مزای ــه ص یاران
مشــترک  همــکاری   طرح هــای  و 
ایجــاد شــود.  و صنعــت،  دولــت 
حوزه هایــی  کــه  اســت  آن  مهــم  
مدنظــر  صنعتــی  فعالیت هــای   از 
ــه  ــود ک ــش ش ــرد و گزین ــرار گی ق
توانایــی رشــد پویــا و ایجــاد نقــش 
ــدار  کارســاز در رشــد اقتصــادی پای
ــت  ــح اس ــه واض ــد ک ــته باش را داش
ــن  ــد تمامی ای ــت دارو واج ــه صنع ک
از  حمایت هــا  هســت.  ویژگی هــا 
ــر  ــدت  میس ــوزه در کوتاه م ــن ح ای
ــدت  ــت در بلندم ــن صنع ــت و ای اس
ــای   ــه صرفه ه ــتیابی ب ــق دس از طری
ــاس  ــه مقی ــد ب ــاس مســتلزم تولی مقی
ــد  ــد و بتوان ــدا کن ــق پی ــزرگ، توفی ب
ســهم خــود را در بــازار جهانــی بــه 

ــد. ــش ده ــرعت افزای س
تجــاری   اســتراتژیک  سیاســت  
ــن   ــویق چنی ــا تش ــه ب ــاره دارد ک اش
بــه   می توانــد  کشــور  صنایعــی 
تولیــد  در  مقیــاس  صرفه هــای 
صرفه هــای  و  کنــد  پیــدا  دســت 
آن   از  کــه  را  زیــادی  خارجــی  
ناشــی می شــود بــه دســت آورد. 
دارو   بــه عبــارت دیگــر صنعــت  
در  الزم  حمایــت  دریافــت  بــا 
قــدرت  چنــان  بــه  کوتاه مــدت 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــت  پی ــی دس رقابت
ــا را از  ــر رقب ــازار دیگ ــد ب می توان
آن خــود ســازد و از طریــق فــروش  
قیمــت  میانگیــن  بــه  گســترده تر 
ــت  ــوان رقاب ــر و ت ــده  کمت ــام ش تم
در  و  کنــد  پیــدا  دســت  بیشــتر 
ــازار  ــی از ب ــش بزرگ ــدت بخ بلندم
ــازد. ــود س ــول را از آن خ آن  محص

بســیار  رابطــه  وصــف  ایــن  بــا 
سیاســت های  میــان  نزدیکــی  
تجــاری دولت هــا و سیاســت های 
وجــود  آنهــا  بازرگانــی  بخــش 

دارد. به گونــه ای کــه سیاســت های 
ــای  ــر بخش ه ــت  در زی ــعه صنع توس
گوناگــون تحــت تأثیــر سیاســت 
شــکل   تجــاری  اســتراتژیک 
تمــام   حالــت  ایــن  در  می گیــرد. 
زیــر بخش هــای صنعــت یکبــاره 
ــت  ــورد حمای ــان م ــور یکس و به ط
ــان  ــد یکس ــد و رش ــرار نمی گیرن ق
از  بخش هایــی  بلکــه  ندارنــد، 
ــتعداد  ــه اس ــت ک ــه صنع زیرمجموع
ــاال  ــهم ب ــب س ــریع و کس ــد س رش
ــت  ــورد حمای ــد، م ــازار را دارن در ب

می گیرنــد. قــرار 
روزافــزون  بــه  رشــد  توجــه  بــا 
فــن آوری در دنیــا، مســلما بخش هــای 
صنعتــی مــورد گزینــش  )مثــا در 
ــن آوری  حــوزه دارو( می بایســت از ف
بــاال نیــز برخــوردار باشــند و بــا اتــکا 
و  تحقیــق  بخش هــای   نتایــج  بــه 
ــن آوری   ــر ف ــواره از نظ ــعه، هم توس
بــه کار رفتــه در تولیــد، در بــازار 
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی  حرف جهان
ــر می بایســت  ــارت  بهت ــه عب باشــند. ب
در بلندمــدت قــادر بــه  رقابــت و 
گســترش ســهم در بــازار جهانــی  
چنیــن  شناســایی  البتــه  باشــند. 
حوزه هایــی از صنعــت بــا توجــه 
جهانــی  بازارهــای   وضعیــت  بــه 
فــن آوری،  و  علــوم  پیشــرفت  و 
ــه  ــت. رابط ــانی نیس ــدان کار آس چن
ــتراتژیک  ــت اس ــان سیاس ــک  می نزدی
تجــاری و سیاســت های بازرگانــی 
سیاســت  کــه  می شــود  موجــب  
بازرگانــی، دولــت را بــه  حمایــت 
ــده  ــه آین ــد ک ــوق ده ــی س از صنایع
انتظارشــان  در  موفقیت آمیــزی 
باشــد. بــا ایــن  وصــف، سیاســت 
از  جــدا  تجــاری  اســتراتژیک 
ــی  سیاســت ها و راهکارهــای بازرگان

داشــت. مفهومی نخواهــد 

تداخل

* دکتر محمدرضا نیسیان

ــاله  ــت 28 س ــردی اس ــار م بیم
ــی  ــاری قارچ ــت بیم ــه عل ــه ب ک
پوســت و اضطــراب از دو پزشــک 
متخصــص پوســت و روان پزشــک 
داروهــای مختلفــی را دریافــت 
تجویــز  داروهــای  می نمایــد. 

ــتند: ــر هس ــرح زی ــه ش ــده ب ش

/R
200mg    Tab.Ketoconazole .1

     روزی 1 عدد

  5mg/0    Tab.Alprazolam .2
    1عدد صبح 1 عدد شب

  300     Tab.Vit   B1 .3
     عصرها 1 عدد

    Tab.Multivitamin .4
       روزی 1 عدد
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ســخن گفتن پرتفصیــل  تریــن 
و ظریــف  تریــن شــیوه  بــرای 
ــاد  ــاط و ایج ــراری ارتب برق
ــیوه  ــن ش ــت. ای ــد اس پیون
بــه فــرد کمــک می کنــد 
تــا خــود را بیابــد، تــا از 
ــود،  ــودش آگاه ش ــود خ وج
را  خــود  محدودیتهــای  و 
درون زندگــی خویــش بهتــر 

ــد.  ــایی کن شناس
و  یگانــه  نقــش  گــوش   
مهمــی در زندگــی هــرروزه ی 
ــر  ــد، و اگ ــازی می کن ــرد ب ف
اطاعــات حســی منتقــل 
ــط  ــوش توس ــده از راه گ  ش
تعبیــر  اشــتباه  بــه  مغــز 
ــل  ــوش دادن مخت ــوند، گ ش
ــرددو ســبب مشــکات  می گ
همچــون  گوناگونــی 

خشــونت آمیز تفســیر شــدن برخــی صداهــای ایجادشــده 
در حیــن گفتگــو ، دشــواری در تمرکــز، اختــاالت 

یادگیــری، و غیــره خواهــد شــد . 
 )Listening training program( برنامه ی آموزشــی شنیداری
ــری  ــتم یادگی ــرد در سیس ــرای کارب ــژه ب ــور وی ــه ط ب
ــه  ــر س ــان ب ــه همزم ــن برنام ــت. ای ــده اس ــی ش طراح
کارکــرد گــوش اثــر می گــذارد تــا پــردازش شــنیداری را 
منظــم ســاخته و اجــازه دهــد تــا تــوان گــوش دادن خــود 

را افزایــش دهیــم.
ــی الکترونیکــی  ــا دروازه بان هــد ســت هــای یادگیــری ی
ــر اصــل تضــاد دریافتــی  ــا ب )Electronic Gating(، کــه بن
ــه شــیوه ای  موســیقی کار می کنــد ســبب می شــود مغــز ب
کار کنــد کــه توجــه شــنیداری را برانگیــزد. ایــن فرآینــد 
ــنیداری  ــای ش ــا راهکاره ــد ت ــازه می ده ــرد اج ــه ف ب
بــکار گرفتــه شــده توســط مغــز بــه هنــگام مختــل  نبودن 
ــا را  ــی آنه ــه و حت ــه کار گرفت ــاره ب ــوش دادن را دوب گ
ــا  ــز ب ــی نی ــن، هدفون های ــر ای ــزون ب ــد. اف ــود بخش بهب
فنــاوری هدایــت اســتخوانی و هوایــی بی نظیــری تجهیــز 
ــه  ــرزش ب گشــته اند. هدایــت اســتخوانی صــدا را از راه ل
ــوش  ــش از آنکــه گ ــه ای پی ــا لحظ ــتد ، تنه ــز می فرس مغ
ــن سیســتم،   ــا کمــک ای ــا بشــنود. ب آن را از راه بلندگوه
مغــز می توانــد بــرای صــدا آمــاده گــردد، و بنابرایــن آن 
را بهتــر تحلیــل کنــد. پــس از جلســات گــوش دادن، مغــز 
ــه ی  ــک برنام ــا کم ــده ب ــت کار انجام ش ــد توانس خواه

بازســازی  را  گــوش دادن 
کنــد. ایــن روش می توانــد 
بــه کــودکان کمــک کنــد 
تــا راهکارهایــی جبرانــی 
ــت  ــورد و مدیری ــرای برخ ب
بــا مشــکل یادگیری شــان 

ــد.  ایجــاد کنن

زبان هــای  آمــوزش   
جــی ر خا

حیــن  در  کــودک  یــک 
ــوزد  ــد بیام ــود بای ــد خ رش
تــا عناصــر صدایــی ای را 
کــه بــا محیــط زبانــی او 
ــد،  ــتند برگزین ــازگار هس س
عناصــری  آن  همزمــان  و 
ســاختارهای  در  کــه  را 
در  دریافت شــده  واجــی  
ــون او  ــول پیرام ــط معم محی
ــا سازگارشــدن  ــودک ب ــرد. ک ــده بگی ــد نادی وجــود ندارن
ــدی  ــک رمزبن ــود ی ــان خ ــی زب ــاختارهای صدای ــا س ب
ــه  ــا ک ــی از آنج ــد آورد. ول ــت خواه ــانه بدس زبان شناس
ایــن رمزبنــدی بــرای هــر زبــان ویــژه اســت، در یادگیــری 
یــک زبــان بیگانــه، از آن جایــی کــه صداهــای آن زبــان 
بــا الگوهــای صدایــی زبــان مــادری او - کــه در نــوزادی 
ــرعت  ــه س ــتند، ب ــاوت هس ــده اند - متف ــازی ش درونی س
تبدیــل بــه یــک ترمــز خواهــد شــد. بنابرایــن یــک زبــان 
پیــش از هــر چیــز گونــه ای موســیقی، یعنی مجموعــه ای از 
ریتم هــا و صداهــای ویــژه اســت. ایــن ریتم هــا و صداهــا 
ــای  ــه ی دریافت ه ــه هم ــازند ک ــی  را می س ــتر صدای بس
ــه،  دیگــر بــر روی آن قــرار خواهنــد گرفــت )بــرای نمون

معنایــی(. و  دســتوری،  واژه ای،  دریافت هــای 
ــه از راه  ــت ک ــن اس ــی ای ــوت درمان ــدف روش ص ه
ــا  ــود ب ــر خ ــق موث ــرای تطبی ــوش ب ــه گ ــازه دادن ب اج
ایــن موســیقی بیگانــه بــرای تحلیــل و بازســازی آن، بــه 
ــان خارجــی را یــاد  هــر کســی کــه می خواهــد یــک زب
ــا  ــا و صداه ــن ریتم ه ــازی ای ــکان متناسب س ــرد ام بگی
ــود را  ــرد خ ــه ف ــت ک ــد آن اس ــن نیازمن ــد . ای را ببخش
از عــادات ریتمــی و صدایــی معمــول زبــان مادری شــان 
ــی در  ــری منف ــب تاثی ــه اغل ــی ک ــازند، عادات ــا س ره
ــن روش  ــا ای ــد. ب ــی دارن ــان خارج ــک زب ــری ی یادگی
ــان دوم را  ــری زب ــش 50 درصــدی یادگی ــوان افزای می ت

ــود. ــا مشــاهده نم کام

برنامه  شنیداری نوین
انقالبی در یادگیری زبان دوم

شــماره  هــر  در  »تداخــل«  ســتون 
ــه ای از  ــو ن ــی نم ــرح و بررس ــه ش ب
تداخــات دارویــی نســخ مختلــف 
و  نظرهــا  منتظــر  می پــردازد. 
ایــن  مــورد  در  پیشــنهادهای شــما 

هســتیم. ســتون 

شکوفه فاطمی مقدم

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
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طبــق نتایــج مطالعاتــی کــه اخیــرا از ســوی 
ــوژی  ــان درماتول ــکاران در دپارتم Yogianti و هم
دانشــگاه Kobe ژاپــن انجــام شــده اســت، جلبــک 
ــار  ــب مه ــد موج ــیس می توان ــپیرولینا پاتنس اس
از  ناشــی  التهابــی  پاســخ های  ســرطان زایی و 
ــب  ــه در قال ــج ک ــن نتای ــود. ای ــعه UVB ش اش
ــده، ارزش  ــر ش ــه Nature منتش ــه ای در مجل مقال
تغذیــه ای و اثــرات ضدســرطانی اســپیرولینا را 

تائیــد می کنــد. 
جلبــک Spirulina platensis در حــال حاضــر مــورد 
ــرار  ــا ق ــر دنی ــادی در سراس ــان زی ــه محقق توج
ــر آن در  ــش موث ــر نق ــال های اخی ــه و در س گرفت
مهــار فعالیــت آنزیــم NADPH Oxidase و در نتیجــه 
ــیده  ــات رس ــه اثب ــیدها ب ــد سوپراکس ــار تولی مه
ــر  ــه تاثی ــن مطالع ــی در ای ــان ژاپن ــت. محقق اس
اســپیرولینا را در رشــد تومورهای پوســتی و پاســخ 
ــرار گرفتــن در معــرض اشــعه  ــی ناشــی از ق التهاب
ــد. در  ــرده ان ــی ک ــی بررس ــدل حیوان UVB در م
ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه تعــداد تومورهــای 
ــم غذایــی خــود از  پوســتی حیواناتــی کــه در رژی
ــه طــور قابــل  ــد، ب اســپیرولینا اســتفاده کــرده بودن
ــه  ــرل کاهــش یافت ــروه کنت ــه گ ــی نســبت ب توجه
اســت. همچنیــن بــا القــای اشــعه UVB بــه مــدت 
طوالنــی، 60 درصــد از جمعیــت حیوان هایــی کــه 
ــد.  ــالم ماندن ــد، س ــرده بودن ــتفاده ک ــپیرولینا اس اس
ایــن در حالــی اســت کــه در 100 درصــد جمعیــت 
ــرل، تومورهــای پوســتی یافــت شــدند.  گــروه کنت
ــا،  ــروز توموره ــداد و ب ــش تع ــر کاه ــاوه ب ع
اســپیرولینا می توانــد التهــاب پوســتی را هــم 
مهــار کنــد. در ایــن مطالعــه میــزان تــورم پوســتی 
ــود  ــم خ ــپیرولینا در رژی ــه از اس ــی ک در حیوانات
ــرل  ــروه کنت ــه گ ــد، نســبت ب ــرده بودن اســتفاده ک
ــن  ــج ای ــت. نتای ــه ای داش ــل ماحظ ــش قاب کاه
ــب  ــپیرولینا موج ــه اس ــد ک ــان می ده ــق نش تحقی
مهــار بیــان ژن 1B-IL می شــود. ژن 1B-IL کــه 
مســئول ســاختن ســیتوکاین اینترلوکیــن 1 اســت، 
ــدن  ــی ب ــخ های التهاب ــی در پاس ــط مهم حد واس
مطالعــه  ایــن  همچنیــن  می شــود.  محســوب 
ــد  ــه مصــرف اســپیرولینا می توان ــرد ک مشــخص ک
ــل  ــود. قاب ــم ش ــان ژن Cxcl1 ه ــار بی موجــب مه

ــه های  ــیتوکاین در پروس ــن س ــه ای ــر اســت ک ذک
بســیار پراهمیــت بــدن شــامل آنژیوژنــز، التهــاب، 
ــا  ــت. ب ــل اس ــی دخی ــم و تومورزای ــود زخ بهب
توجــه بــه آن  کــه یکــی از عــوارض شــایع 
قرارگرفتــن در معــرض اشــعه UVB در ســلول های 
ــا  ــوذ نوتروفیل ه ــرت و نف ــان، مهاج ــتی انس پوس
و ماکروفاژهاســت و پروتئیــن Cxcl1 هــم در ایــن 
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــش دارد، می ت ــل نق عم
ــان ژن Cxcl1 موجــب محافظــت پوســت  ــار بی مه
طــرف  از  می گــردد.   UVB اشــعه  برابــر  در 
ــوذ خــود  ــا نف ــا ب ــل و ماکروفاژه دیگــر، نوتروفی
ــه  ــت شــده ک موجــب آزاد شــدن پروکســی نیتری
 DNA به شــدت باعــث آســیب اکســیداتیو بــه
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــوند. ای ــلول ها می ش س
فایکوســیانین موجــود در اســپیرولینا بــا خاصیــت 
آنتی اکســیدانی خــود می توانــد باعــث از بیــن 
ــع  ــود. در واق ــز ش ــت نی ــی نیتری ــردن پروکس ب
ــا دو  ــپیرولینا، ب ــط اس ــان ژن Cxcl1 توس ــار بی مه
مکانیســم مجــزا ســلول های پوســت را از ایجــاد 
ــد.  ــور ناشــی از اشــعه UVB محافظــت می کن توم

بــر مهــار ایــن دو ژن، اســپیرولینا می توانــد عــاوه 
 p37 موجــب غیرفعــال شــدن پروتئیــن کینازهــای
MAPK، SAPK/JNK و ERK شــده و در نتیجــه 

ــود.  ــی ش ــای التهاب ــار واکنش ه ــث مه باع
ــج  ــق نتای ــه طب ــت ک ــوان گف به طــور خاصــه می ت
ایــن مطالعه، اســپیرولینا بــه دلیل خاصیــت ضدالتهابی 
و آنتی اکســیدانی خــود از رشــد تومورهــای پوســتی 
ــروز  ــرده و ب ــری ک ــعه UVB جلوگی ــی از اش ناش
ــار  ــن مه ــد. همچنی ــار می کن ســرطان پوســت را مه
نشــان   MAPK، SAPK/JNK  p37 فسفوریاســیون 
می دهــد کــه اســپیرولینا نواحــی فعــال دیگــری نیــز 
بــرای مهــار ســرطان پوســت دارد. اســپیرولینا مکمل 
ــوان از آن در  ــه می ت ــت ک ــی اس ــا ارزش ــی ب غذای
رژیــم غذایــی خــود به هــدف پیشــگیری از ســرطان 

پوســت ناشــی از UVB اســتفاده کــرد.
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ــا را در  ــه التهاب ه ــد ک ــد کرده ان ــدی تولی ــمند جدی ــان داروی هوش محقق
ــدن در  ــی ب ــی طبیع ــد توانای ــه و می توان ــدف گرفت ــای مشــخص ه محل ه
مقابلــه بــا عفونت هــا را افزایــش و عــوارض جانبــی آن را کاهــش دهــد.

ــی  ــول ضدالتهاب ــزارش داد، مولک ــاره گ ــن ب ــرز در ای ــزاری رویت خبرگ
ــق،  ــان تزری ــورادو در زم ــگاه کل ــون و دانش ــن گوری ــگاه ب ــان دانش محقق
یــک داروی غیرفعــال اســت، امــا یــک منطقــه مشــخص بــا التهــاب بیــش  

ــرد. ــد ک ــال خواه از حــد آن را فع
اکثــر دیگــر داروهــای ضدالتهــاب به طــور اثربخشــی از فرآیندهــای التهابی 
جلوگیــری می کننــد، اگرچــه ایــن امــر بــه شــیوه ای غیــر اختصاصــی و در 

نقاطــی از بــدن از جملــه مناطــق هموســتاز التهابــی طبیعــی رخ می دهــد.
بــه گفتــه دکتــر پلــگ رایــدر از دپارتمــان بیوشــیمی و داروشناســی بالینــی 
ــت  ــز اهمی ــث حائ ــن حی ــن دارو از ای ــد ای ــون، تولی ــن گوری ــگاه ب دانش
ــی،  ــر اختصاص ــیوه غی ــه ش ــدن ب ــات ب ــری از التهاب ــه جلوگی ــت ک اس
ــه  ــد ک ــش می ده ــا کاه ــا عفونت ه ــه ب ــدن را در مقابل ــی ب ــی طبیع توانای
ــد  ــک ض ــای بیولوژی ــج درمان ه ــی رای ــوارض جانب ــی از ع ــود، یک خ

ــاب اســت. الته
زمانــی کــه از یــک عامــل ضــد التهــاب غیراختصاصــی اســتفاده می شــود، 
ــت در  ــن اس ــرد، ممک ــج می ب ــی رن ــاب موضع ــه از الته ــاری ک ــر بیم ه
ــا و  ــد ریه ه ــدن مانن ــر ب ــاط دورت ــی در نق ــای محتمل ــرض عفونت ه مع

بیمــاری هــای خطرناکــی ماننــد ســل قــرار بگیــرد.
ــا سیســتم ایمنــی ضعیــف  ــه طــور عمــده متوجــه بیمــاران ب ایــن خطــر ب
ــوان  ــه عن ــاران تحــت شــیمی درمانی ب ــا بیم ــاران مســن ی ــن بیم و همچنی
ــن در  ــود. مولکــول پروتئی ــد ب ــان ســرطان، خواه ــد درم بخشــی از فرآین
ــه هــر دوی  ــه اســت ک ــی متشــکل از دو دامن ــب کایمرای ــک ترکی ــع ی واق

ــد. ــوی ســیتوکاین IL-1 ریشــه دارن ــی ق ــواده التهاب ــا در خان آنه
اولیــن قســمت ایــن پروتئیــن، بخــش کارکــردی مولکــول را همانگونــه کــه 
ــه  ــته و ب ــگاه داش ــال ن ــد، غیرفع ــی رخ می ده ــده طبیع ــلول های زن در س

ــود. ــل می ش ــوی IL-1 متص ــی ق ــده طبیع ــک منع کنن ی
ــد،  ــده برخــورد می کن ــای ملتهب کنن ــا آنزیم ه ــن ب ــن پروتئی ــه ای ــی ک زمان
ــدر  ــال می شــود. رای ــردی آن فع مولکــول از هــم شــکافته و بخــش کارک
ــور  ــون و پروفس ــن گوری ــگاه ب ــس از دانش ــی لویی ــر ال ــراه دکت ــه هم ب
چارلــز دینارلــو از دانشــگاه کلــورادو، یافته هــای خــود را در یــک مــوش 
ــد کــه  ــد. آنهــا نشــان دادن ــا التهــاب موضعــی نشــان دادن آزمایشــگاهی ب
ــت  ــد، در حقیق ــوذ می کنن ــی نف ــق التهاب ــه مناط ــه ب ــفید ک ــای س گلبول ه
پروتئین هــای کایمــرا را فعــال کــرده کــه بــه نوبــه خــود التهــاب موضعــی 
ــای  ــزان محرک ه ــا می ــن ب ــن پروتئی ــازی ای ــد. فعال س ــش می دهن را کاه

ــتگی دارد. ــی هم بس التهاب
این تحقیق در مجله Immunology منتشر شده است.

دارویی هوشمند برای کاهش التهاب



ــای  ــوژی و کااله ــود تکنول ــه می ش ــه گفت ــت ک سال هاس
ــد  ــر جدی ــتند. در عص ــر هس ــامتی مض ــرای س ــدرن ب م
آدم هــا ســاعت های زیــادی از روز را پشــت لپ تــاپ 
می گذراننــد و یــا در حــال کار با گوشــی های هوشمندشــان 
هســتند. در نتیجــه تحــرک کمــی دارنــد، مجبورنــد فســت 
فــود مصــرف کنند.امــا جالــب اســت کــه دنیــای تکنولوژی 

بــدون هیــچ حــد و مــرزی هــر روز بــه پیشــرفت خــود 
ــی آن جاســت  ــه می دهــد. تناقــض اصل ادام

کــه در ســال های اخیــر، اســتفاده 
از تکنولوژی هــای پوشــیدنی و 

ــیار  ــامتی بس ــن های س اپلیکیش
ــن  ــق آخری ــد. طب ــده ان ــج ش رای

آمــار، تقریبــا 20 درصــد از کاربــران، 
1 تــا 2 اپلیکیشــن در رابطــه بــا 

ــان  ــای هوشمندش ــامتی در تلفن ه س
گــزارش  طبــق  و  کرده انــد.  نصــب 

Nielsen در ســال 2014، از هــر 6 کاربــر، 
ــای  ــر روز از تکنولوژی ه ــر در ه ــک نف ی

ــود  ــامت خ ــود س ــرای بهب ــیدنی ب پوش
ــد.  ــتفاده می کن اس

 Pittsburgh واقــع در طبق پژوهشــی که اخیر در دانشــگاه
ایالــت پنســلوانیا آمریــکا انجــام شــده اســت، محبوب تریــن 
تکنولــوژی هــای مرتبــط با بخش ســامت، اپلیکیشــن های 
ــب  ــان قل ــی و ضرب ــای ورزش ــت فعالیت ه ــرل و ثب کنت
ــر  ــتفاده ه ــا اس ــه آی ــت ک ــئوال این جاس ــا س ــتند. ام هس
ــد تاثیــر مســتقیمی روی  روزه از ایــن اپلیکیشــن ها می توان

ســامت قلــب ایــن افــراد داشــته باشــند؟ 
ــا  ــود ب ــی موج ــات بالین ــام مطالع ــش، تم ــن پژوه در ای
ــال  ــی 10 س ــامتی« در ط ــای س ــوع »تکنولوژی ه موض
ــن های  ــر اپلیکیش ــت تاثی ــده و در نهای ــی ش ــر بررس اخی
موبایــل و تکنولوژی هــای پوشــیدنی روی فاکتورهــای 
ــالم،  ــی س ــم غذای ــد رژی ــروق مانن ــب و ع ــامت قل س
افزایــش فعالیــت ورزشــی روزانه، کنتــرل وزن، تــرک اعتیاد 
بــه ســیگار، کنتــرل قنــد، کلســترول و فشــار خــون بررســی 

شــدند.
ــوده و  ــدت ب ــاه م ــده در کوت ــام ش ــات انج ــتر مطالع بیش
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــه کمــی داشــتند و ب ــداد نمون ــا تع ی
بزرگتریــن مشــکل بــرای نتیجه گیــری نهایــی، تعــداد انــدک 
ــن  ــه ای ــق نتیج ــا طب ــت. ام ــوده اس ــات ب ــا و مطالع داده ه
پژوهــش، افــرادی کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی موبایــل، 

وزن خــود را کنتــرل کرده انــد، عملکــرد بهتــری نســبت بــه 
افــرادی داشــتند کــه بــرای کنتــرل وزن، از برنامــه شــخصی 
اســتفاده کــرده بودنــد. همچنیــن اســتفاده از اپلیکیشــن های 
آنایــن، باعــث افزایــش فعالیت هــای ورزشــی بیــن 

ــده  بــود. امــا بیشــترین داده هــا مربوط کاربران ش
بــه افــرادی اســت که بــا اســتفاده 
ــال  ــن ها، در ح ــن اپلیکیش از ای
تــرک ســیگار بودنــد. عملکــرد 
ایــن افــراد نســبت بــه کســانی 
کــه بــه روش ســنتی درحــال 
تــرک ســیگار بودنــد، 2 
برابــر شــده بــود. امــا 
ــتفاده  ــاه اس ــد از 6 م بع
از ایــن اپلیکیشــن ها، 
افــراد  درصــد   90
موفــق نشــدند بــه 
طــور کامــل اعتیاد خــود را 
تــرک کننــد. بــه گفتــه خــود این افــراد، 
اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن ها بــه همــراه جلســات 
ــت.  ــد داش ــری خواه ــه بهت ــیگار، نتیج ــرک س ــول ت معم
درمــورد فاکتورهــای دیگــر شــامل کنتــرل قنــد، کلســترول 
و فشــار خــون، داده هــای کافــی بــرای نتیجه گیــری نهایــی 

ــت.  ــود نداش وج
براســاس نتیجه گیــری نهایــی ایــن پژوهــش، شــاید نتــوان 
بــه طــور قطــع دربــاره اثربخشــی مســتقیم تکنولوژی هــای 
ســامتی بــر سیســتم قلــب و عروقــی نظــر داد امــا همچنین 
ــا  ــن تکنولوژی ه ــد از ای ــردم نبای ــه م ــت ک ــوان گف نمی ت
 Burke .بــرای بهبــود کیفیــت ســامت خــود اســتفاده کننــد
)یکــی از محققــان ایــن پژوهــش( می گویــد: »ایــن حقیقــت 
کــه مطالعــات کافــی دربــاره تاثیــر اســتفاده از تکنولــوژی 
ــه ایــن معنــی نیســت کــه  ــدارد، ب هــای موبایــل وجــود ن
آن هــا نمی تواننــد تاثیرگــذار باشــند. در واقــع خودکنترلــی، 
یکــی از اســتراتژی های مهــم در بهبــود بیماری هــای قلبــی 
و عروقــی محســوب می شــود. در صورتــی کــه اســتفاده از 
اپلیکیشــن های موبایــل ماننــد ثبــت و کنتــرل رژیــم غذایی، 
ــد  ــک می کنن ــما کم ــه ش ــی ب ــای ورزش ــا فعالیت ه وزن ی
ــا  ــا از آن ه ــید، حتم ــته باش ــالم تری داش ــی س ــه زندگ ک

اســتفاده کنیــد.«

MNT :منبع

تکنولوژی؛ دوست قلب یا بالی جان؟

مترجم: تهمینه درویش محمدی
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شواهدی درباره تاثیر »پی.آر.پی« بر موهای پیوندی

ترمیم مو با نظارت پالسمای غنی از پالکت
ــه  ــت )PRP( ب ــی از پاک ــمای غن پاس
ــای  ــوگ پاکت ه ــظ اتول ــورت تغلی ص
ــما  ــی از پاس ــم کوچک ــانی در حج انس
تعریــف می شــود کــه حــاوی فاکتورهای 
رشــدی اســت کــه از پاکت هــای فعــال 
شــده بــه وســیله کلریدکلســیم، ترومبیــن 

ــوند. ــوژن آزاد می ش ــا فیبرین ی
امــروزه بازســازی و ترمیــم بافــت و 
ــت،  ــک فیبروباس ــه کم ــازی ب جوان س
فاکتورهــای  کاربــرد  و  کراتینوســیت 
ــده از  ــتق ش ــیتوکین های مش ــد و س رش
پاکت هــا بــه عنــوان یــک روش درمانی 
نویــن مــورد توجــه محققــان و پزشــکان 
ــرات  ــه اث ــت. از جمل ــه اس ــرار گرفت ق
ــال جراحــی  ــرد PRP در اعم ــد کارب مفی
می تــوان بــه کاهــش خونریــزی عروقــی 
جراحــی،  فاپ هــای  از  ترشــح  و 
ــاژ، کاهــش درد و  ــه درن ــاز ب کاهــش نی
تــورم پــس از عمــل جراحــی، افزایــش 
ســرعت بهبــودی و بهبــود ترمیــم زخــم 

ــرد.  اشــاره ک
PRP مشــتمل بــر 20 فاکتــور رشــد 
اســت کــه شــناخته ترین آنهــا عبارتنــد از 

 Platelet – derived  growth factor)PDGF(
ســایر  و   Trans forming betal و  
ــم  ــر ترمی ــه ب ــحه ک ــای مترش پروتئین ه
ــای  ــتند و از گرانوم ه ــر هس ــم مؤث زخ
ترشــح  شــده  فعــال  پاکت هــای 
 Vasculoendothelial شــامل  می شــوند 
 growth factor, )VEGF( Insulin-like
 growth factor  Osteocalcin , )IGF( , )Oc(
 Osteonection )On(، Vitronection )Vn(،
 1-Fibronection )fn( ، Thrombospondin

)Tsp-1( هســتند. 
ــه  ــر ب ــد منج ــا می توانن ــن فاکتوره ای
آنژیوژنــز،   ، کاژن  میــزان  افزایــش 
پرولیفراســیون فیبروباســتها و ســنتز بهتر 
ماتریکــس ســلولی شــوند کــه در نهایت 
ــازی  ــم و بازس ــم زخ ــود ترمی ــه بهب ب

ــد.  ــد ش ــر خواه ــرم منج ــت ن باف
کاربــرد  زمینــه  در  مقــاالت  اولیــن 

ــده  ــد مشــتق ش ــای رش فاکتوره
ــالهای 1970  از پاســما طــی س
ــر  ــه اث ــوده اســت ک ــا 1980 ب ت
بخشــی آن در ترمیــم زخــم و  

بهبــود هموســتاز در پروســه ترمیم 
زخــم را مطــرح کــرده اســت. در 
ســال های اخیــر در زمینــه ارتوپــدی 
ــا در  ــش فاکتوره ــکی نق ودندانپزش
ــنتز  ــتخوانی و س ــت اس ــود گراف بهب
اســتخوانی دنــدان مــورد بحــث قرار 

ــت.  ــه اس گرفت
عملکــرد فاکتورهــای رشــد بــر 
ــی  ــاز جنین ــو در ف ــد م ــه رش چرخ

ــز  ــغ نی ــراد بال ــا در اف ــس از آنه و پ
ــت.  ــده اس ــح داده ش توضی

 bulge( فاکتورهــای رشــد در ناحیه بالــگ
area(  مــو جایــی کــه ســلول های بنیادی 
ــا  یافــت می شــوند فعالیــت می کننــد و ب
ــلول های ماتریکــس  ــا س ــه ب ــی ک تقابل
ــو  ــو م ــاز پرولیفراتی ــد، ف ــام می دهن انج
بنیــادی  را فعــال می کند..ســلول های 
ســلول های ابتدایــی بــوده و منشــأ 
اکتودرمــال دارنــد و منشــأ  تولیــد 
ــه  ــدد سباس ــال و غ ــلول های اپیدرم س
ــده ماتریکــس  هســتند. ســلول های زاین
ــت  ــا یاف ــال پاپی ــه درم ــه در ناحی ک
می شــوند، منشــأ مزانشــیمال دارنــد.

هــر دو ایــن ســلول ها بــه یکدیگــر 
ــطه  ــه واس ــه ب ــد و هنگامی ک ــاز دارن نی
VDGF,TGF-( ــد عملکرد فاکتورهای رش

ــد,  ــر می پیوندن ــه یکدیگ beta,PDGF(  ب
ــد  ــت خواهن ــه فولیکوالریونی ــل ب تبدی
شــد، کــه مشــتمل بــر ســاقه مــو، غــدد 
سباســه، ماهیچه راســت کننــده، عضله و 
 Headington .پری فولیکولــوم می باشــد
ــال 1984  ــی را در س ــد بافت ــن واح ای

ــت.  ــح داده اس توضی
اتولــوگ  تغلیــظ  واقــع  در   PRP
پاکت هــای انســانی در حجــم کوچکــی 
از پاســما اســت ودارای غلظــت پاکتــی 
حــدود 7 – 4 برابــر بیشــتر از مقــدار پایه 

ســت  ا
خــون  از  و 

ــه  ــس از پروس ــار پ ــود بیم خ
سانتریفیــــوژ اتوماتیک بدســت می آید.  
از  اســتفاده  معمــول  طــور  بــه 
ســانتریوژهای دســتی بــه دلیــل احتمــال 
آلودگــی و همچنیــن اثــر بخشــی کمتــر 
 )%30  –  70( پاکت هــا  بازیابــی  در 
.در ســال 2007،  نمی شــود  توصیــه 
FDA کاربــرد ســانتریفوژهای اتوماتیــک 
را در تهیــه فاکتورهــای رشــد در درمــان 
بیمــاران زخــم مزمــن پــای دیابتــی مورد 
تأییــد قــرار داد. آنهــا همچنیــن چندیــن 
ــر اســاس  ــد کــه ب ــه نمودن گــزارش ارائ
ــه،  ــه کار رفت ــک ب ــتم های اتوماتی سیس
 PRP محتــوای فاکتورهــای رشــد در
متفــاوت خواهــد بــود. متغیرهــای تهیــه 
PRP مشــتمل بــر غلظــت پاکــت، نــوع 
ــدم  ــا ع ــتفاده و ی ــه، اس ــده لخت فعال کنن
اســتفاده از فعــال کننــده  و غیــره بــه طور 
مشــخصی اثــرات بیولوژیکــی متفاوتی را 
در پــی خواهــد شــد. PRP همچنیــن در 

شــته  گذ
مــواردی  در 
ماننــد جراحی پاستیـــک، 
جراحــی دنــدان، جراحــی عمومــی، 
ــه کار  ــدی ب ــاب و ارتوپ ــی اعص جراح
 PRP ــد ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــه اس رفت
زخم هــای  در  برجســته تری  نقــش  
و  فشــاری  زخم هــای  مزمــن، 
مختــل  خونریــزی  دارای  بافت هــای 
ــی  ــد. آلوپس ــته باش ــت داش ــا عفون و ی
ــر روان  ــه باتاثی ــک )AGA( ک آندروژنتی
شــناختی واضحــی بر هــر دو جنــس زن 
و مــرد همــراه اســت و باعــث شــده کــه 
تحقیقــات بیشــماری جهــت دســتیابی به 
روش هــای درمانــی مناســب و موثــر در 
ایــن زمینــه انجــام پذیرد. کاشــت مــو در 
بیمارانــی کــه اندیکاســیون داشــته باشــند 
درمــان موثــری اســت. ماینوکســیدیل و 
فیناســتراید نیز اثربخشــی ثابت شــده ای 
ــه  ــن ب ــد و همچنی ــان AGA  دارن در درم
عنــوان درمــان کمکــی در پیونــد مــو بــه 

شــمار می رونــد.

ســاخت  در    PRP نقــش 
عــروق جدیــد باعــث جلب 
توجــه متخصصــان پوســت 
ــتیک در  ــان پاس و جراح
بــه کار گیــری آن در رویش 

مــو شــده اســت.
و    LI مطالعــه  اســاس  بــر 
همــکاران PRP  فعــال شــده 
ــر و  ــک تکثی ــه تحری ــر ب منج
ــادی در  ــلول های بنی ــز س تمای
ناحیــه  bulge  فولیکــول مــو بــا 
ــی  مکانیســم های متعــدد مولکول
مکانیســم ها  می گردد.ایــن 

عبارتنــد از:
• Up regulation  نســخه بــرداری 
ــلول  ــز س ــه تمای ــر ب β-catenin  منج
ــود. ــو می ش ــول م ــه فولیک ــادی ب بنی

• افزایــش ســطح bcl-2  منجــر بــه اثــر 
ــات  ــش حی ــلول و افزای ــری س ضدپی
ــردد. ــا می گ ــال پاپی ــلول های درم س

• بیــان FGF-7  در ســلول های درمــال 
پاپیــا، فلــز رشــد ســیکل مــو را طوالنی 

ــد. می کن
ــش  ــه پی ــش VEGF ,PDGF  ک • افزای
ــی  ــبکه عروق ــت، ش ــی اس ــاز عروق س
افزایــش  را  مــو  فولیکــول  اطــراف 

می دهــد.
ــو  ــد م ــرد PRP در پیون ــورد کارب در م
ــرل شــده  ــی بالینــی کنت یــک کارآزمای
اتفاقــی و دو گــزارش Case Series اســت 
ــه منجــر  ــری 7 ماه ــک پیگی ــه در ی ک
ــه  ــو ب ــی و رشــد م ــه افزایــش چگال ب
ــته  ــر آغش ــد در اث ــزان 15/1درص می
 PRP ــا ــول ب ــای فولیک ــردن واحده ک
گــزارش شــده اســت و در مطالعــه 
ــاوت  ــاله تف ــک س ــری ی دوم در پیگی

ــت.  ــده اس ــاهده نش ــی داری مش معن
ــک روش  ــوان ی ــه عن ــان ب ــن درم ای
ــوان  ــه عن ــا ب ــته ی ــر وابس ــی غی درمان
ــو  ــت م ــی در کاش ــان کمک ــک درم ی
ــای  ــات گرافت ه ــش حی ــت افزای جه

ــه  ــه ب ــی رود، ک ــه کار م ــده ب ــته ش کاش
ســه شــکل میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد: بگی
• گرافت هــای مــو قبــل از کاشــته 
شــدن 15 دقیقــه در PRP  قــرار بگیرنــد 
ــس از  ــا پ ــدن آنه ــده مان ــزان زن ــا می ت

ــد. ــدا کن ــش پی ــو افزای ــت م کاش
• PRP  قبــل یــا بافاصلــه پــس از 
ــق  ــده تزری ــه محــل گیرن ــو ب کاشــت م

ــود. ش
ــه صــورت تزریقــی در محــل  • PRP  ب
ــرش(  ــده )خــط ب ــه دهن و اطــراف منطق
 Follicular Hair جراحــی  عمــل  در 
Transplantation )FUT( منجــر بــه کاهش 
ــم و  ــم زخ ــک ترمی ــزی، تحری خونری

ــود. ــکار می ش ــش اس کاه
شــواهد موجــود اثربخشــی PRP در پیوند 
ــد  ــی نیازمن ــد ول ــد می کن ــو را تأیی م
مطالعــات بــا طراحــی دقیق تــر و انجــام 
کارآزمایــی بالینــی جهــت بررســی، 
ــه دوز  ــوط ب ــای مرب ــت و پارامتره غلظ
PRP و زمان هــای تزریــق پــس از پیونــد 

مــو اســت.
در یــک نــگاه کلــی بــه شــواهد محدود 
ــاز  ــاالت در دســترس نی موجــود از مق
بــه مطالعــات بزرگتــر و بهتــر طراحــی 
شــده و بــا زمــان بررســی طوالنــی تــر 
ــان  ــه همچن ــن فرضی ــود دارد. ای وج
ــی  ــرات کلینیک ــه اث ــت ک ــرح اس مط
  PRP مفیــد بــه دســت آمــده از کاربــرد
بــه عنــوان درمــان منفــرد یــا بــه عنوان 
درمــان کمکــی در جراحــی پیونــد مــو 
یــک پروســه درمانــی ارزشــمند اســت 
ــا  ــی مطالعــات دقیــق کــه PRP  را ب ول
 Adjuvant ( روش هــای درمانــی کمکــی
ــد  ــه کن ــی مقایس ــده فعل ــاپ ش ( چ

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
بــا توجــه بــه عــود ریــزش مــو پــس از 
قطــع درمان هــای دارویــی هنــوز اثبــات 
ــک پیشــنهاد  ــوان ی ــه عن ــع PRP  ب مناف

بــاارزش مطــرح اســت.

نوینتکـ

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

رئیس انجمن متخصصین پوست ایران
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رشــته داروســازی را چــه از نظــر 
از  چــه   و  ارائــه  قابــل  خدمــات 
در  شــده  انجــام  تحقیقــات  نظــر 
مهم تریــن   از  یكــي   می تــوان  آن 
ــت.  ــكی دانس ــروه پزش ــته هاي  گ رش
رشــته  ای کــه فارغ التحصیــان آن 
دارویــی  مشــاوره  بــا  می تواننــد 
بیمــاران، خدمــات ارزشــمندی را بــه 
آنهــا ارائــه دهنــد و از ســویی دیگــر 
وابســته   رشــته هاي   در  تحقیقــات 
ســرآمد  همیشــه  داروســازي   بــه 
تحقیقــات  گــروه پزشــكی بــوده  و 
توانســته بــا دســتاوردهایش جــان 

بســیاری را نجــات دهــد.
امــا بــا وجــود ایــن اهمیــت متاســفانه 
از  کافــی  شــناخت  کشــورمان  در 
ایــن رشــته وجــود نــدارد و بســیاری 
مــوارد فعالیــت داروســازان را بــه 
تقلیــل  داروخانــه  در  داروفروشــی 

هنــد. می د
ایــن مــورد  بــه  البتــه مشــكات 
چنــد  و  نمی شــود  خاصــه 
فارغ التحصیــان  کــه  صباحیســت 
بــه رغــم مشــكات  ایــن رشــته 
تحصیــل  دوران  در  کــه  زیــادی 
ــپری  ــری س ــدرک دکت ــذ م ــت اخ جه
حاصــل  نمی تواننــد  می کننــد، 
شــوند. بهره منــد  خــود  دســترنج 
ــهریور  ــم ش ــا روز پنج ــور م در کش
ــای  ــد زکری ــا زادروز محم ــان ب همزم
داروســازی  روز  نــام  بــا  رازی 
فــرا  اســت.  شــده  نامگــذاری 
ــا  ــد ت ــه ای ش ــن روز بهان ــیدن ای رس
ــب  ــا مصائ ــیم ب ــته باش ــی داش نگاه
در  داروســازی  فارغ التحصیــان 

بــازارکار.

ــه درمــان  ــاز بشــر ب ــه نی ــا توجــه ب ب
پیشــرفت  همچنیــن  و  بیماری هــا 
ــن  ــوژي و همچنی ــیمي و بیول ــم ش عل

ارتبــاط تنگاتنــگ علــوم مختلــف 
ــراي  ــه ب ــدن عرص ــوده ش ــز گش و نی
ارائــه روش هــای جدیــد درمانــي 
ــر  ــاي جدیدت ــتفاده از دارو ه ــا اس ب
ــازي از  ــته داروس ــر، رش ــر ت و موث
ابتــداي قــرن بیســتم بــه عنــوان 
یــک رشــته مســتقل مطــرح شــد کــه 
ایــن امــر در ایــران بــا اســتقال ایــن 
ــیس  ــکي و تاس ــته پزش ــته از رش رش
دانشــکده داروســازي در ســال 1313 
ــد.  ــق گردی ــران محق ــگاه ته در دانش
ــه  ــه ب ــا توج ــان و ب ــرور زم ــه م ب
ــه اســتفاده از خدمــات  نیــاز کشــور ب
احســاس  همچنیــن  و  داروســازان 
ضــرورت بــر تدویــن برنامه هــاي 
ــن رشــته، دانشــکده هاي  ــي ای تحصیل
تبریــز،  در  دیگــري  داروســازي 
اصفهــان، مشــهد، اهــواز و ســپس 
شــیراز،  کرمــان،  بهشــتي،  شــهید 
ســاري و کرمانشــاه تاســیس گردیــد. 
ــازي  ــته داروس ــه رش ــن برنام همچنی
ــال 1361  ــدون در س ــورت م ــه ص ب
توســط شــوراي انقــاب فرهنگــي 
ارائــه کــه ایــن برنامــه بــا کمــي تغییــر 
در ســال 1367 بازنگــري گردیــده 

ــت. اس

دانشــجوی   7000 بــرای  آیــا 
ــود  ــازارکاری وج ــازی  ب داروس

دارد؟
ــته  ــجویان رش ــر دانش ــال حاض در ح
کنکــور  طریــق  از  داروســازی 
ــا در  ــوند ت ــرش می ش ــری پذی سراس
ــکده  ــی و 3 دانش ــکده دولت 18 دانش
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  و  آزاد 
مشــغول  رشــته  ایــن  در  بقیــة اهلل 
تحصیــل شــوند. البتــه چنــد سالیســت 
در  دانشــجو  پذیــرش  شــاهد  کــه 
کــه  بین الملــل  واحدهــای  برخــی 
ــردان  ــد خودگ ــه واح ــا ب ــن روزه ای

ــته  ــن رش ــد در ای ــام داده ان ــر ن تغیی
هســتیم کــه در کل حــدود هفــت 
در  داروســازی  دانشــجوی  هــزار 
کشــور مشــغول بــه تحصیــل هســتند. 
ــرح  ــه مط ــؤالی ک ــرایط س ــن ش در ای
ــًا  ــا واقع ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای می ش
بــرای این تعــداد دانشــجو بــازارکاری 
ــدی  ــوع چن ــن موض ــود دارد؟ ای وج
ــدادی از  ــراض تع ــورد اعت ــش م پی
فارغ التحصیــان ایــن رشــته قــرار 
هــزار  دو  حــدود  اســت.  گرفتــه 
ــه ای  ــته در بیانی ــن رش ــجوی ای دانش
خطاب بــه مســئولین وزارت بهداشــت 
نگرانــی  دارو،  و  غــذا  ســازمان  و 
ــوالت  ــی تح ــروز برخ ــود را از ب خ
ــا  ــاد آنه ــه اعتق ــه ب ــته ک ــن رش در ای
ــی« اســت  »غیرکارشناســی و غیرعلم

ابــراز کرده انــد.
اعتــراض  بیانیــه ضمــن  ایــن  در 
واحدهــای  تاســیس  بــه  نســبت 
دانشــکده های  خودگــردان، 
جدیــد،  آزاد  و  سراســری 
غیرمنطقــی  ظرفیت هــای 
پیدایــش  و  فعلــی  دانشــکده های 
ــازی  ــور در داروس ــته های نوظه رش
اعــام کردنــد کــه آمــار نشــان 
پذیــرش  ظرفیــت  می دهــد 
دانشــکده های داروســازی کشــور 
از  بیــش   ،82 ســال  بــه  نســبت 
ــت.  ــته اس ــش داش ــر افزای ــه براب س
تأســیس  شــاهد  مــدت  ایــن  در 
جدیــد،  سراســری  دانشــکده های 
ــای  ــی واحده ــدازی غیراصول راه ان
آزاد  دانشــگاه  و  بین الملــل 
همگــی  متأســفانه  کــه  بوده ایــم 
و  غیرکارشناســی  اقدامــات  ایــن 
ــوده اســت.  ــارغ از دوراندیشــی ب ف
از ســوی  بارهــا  ایــن مــدت  در 
مســائل  ایــن  بــه  دانشــجویان 
متأســفانه  امــا  شــده  اعتــراض 

و  پاســخ گویی  هیچ گونــه  شــاهد 
ــئولین وزارت  ــوی مس ــی از س اقدام
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو 
بــرای رفــع نگرانــی دانشــجویان 

. یــم ه ا د نبو
در حــال حاضــر حــدود هفــت هــزار 
کشــور  در  داروســازی  دانشــجوی 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند و حتــی 
اگــر ادعــای متولیــان داروســازی 
ظرفیت هــای  مــورد  در  کشــور 
از صنعــت و  اعــم  بالقــوه شــغلی 
ــت  ــه ظرفی ــود و ب ــل ش ــن بالفع بالی
ــزوده  ــه اف ــیس داروخان ــغلی تاس ش
شــود، بازهــم در بهتریــن حالــت تنهــا 
ــرای  ــغلی ب ــت ش ــزار فرص ــار ه چه
خواهــد  وجــود  فارغ التحصیــان 
ــرف  ــی، ظ ــد کنون ــا رون ــت. ب داش
فرصت هــای شــغلی کــه هم اکنــون 
ــه  ــد ک ــری نمی پای ــت، دی ــز اس لبری
ــرا  ــان آن ف ــا زم ــود. آی ــرریز ش س
نرســیده اســت، مســئوالنی کــه در 
نابســامان  وضعیــت  شــکل گیری 
ــی نقــش داشــته اند و می بایســت  کنون
ــل  ــده قاب ــغلی ع ــده ش ــال آین در قب
علمی ایــن  نخبــگان  از  توجهــی 
ــکوت  ــند، س ــخگو باش ــرزمین پاس س
و بی عملــی خــود را کنــار نهــاده، 
ــود را  ــانه خ ــات غیرکارشناس تصمیم
ــر  ــی ب ــه پایان ــرده و نقط ــاح ک اص
ــده فعلــی  ــح و نگران کنن ــد ناصحی رون

ــد. بگذارن
البتــه اعتراض هــا بــه ایــن گــروه 
خاصــه نمی شــود و دکتــر حمیــد 
اکبــری دبیــر شــورای داروســازی 
بیست وششــمین  در  تخصصــی  و 
آموزشــی  شــورای  نشســت 
داروســازی و تخصصــی بــا اشــاره 
ــی  ــرات آموزش ــن تغیی ــه آخری ب
حــذف  همچــون  رشــته  ایــن 

ــرای  ــه ب ــوم پای ــع عل ــون جام آزم

ورودی هــای مهــر 94 داروســازی  
جایگزنــی آن بــا آزمــون جامــع پــس 
از گذرانــدن 180 واحــد درســی و 
ــت:  ــس از آن گف ــش پ ــاب گرای انتخ
ــد  یکــی دیگــر نقــاط ضعفــی کــه بای
بــه آن بپردازیــم، ایــن اســت کــه 
فارغ التحصیــان جــذب بــازار کار 
ــه  ــن مســئله ک ــون ای ــوند. تاکن نمی ش
بعــد  داروســازی  فارغ التحصیــان 
می کننــد،  چــه  فارغ التحصیلــی  از 
ــه اســت. ــرار نگرفت ــورد بررســی ق م
ــه  ــات دفترچ ــه توضیح ــه آن گون البت
کــه   94 ســال  سراســری  کنکــور 
انتخــاب رشــته آن چنــدی پیــش 
بــه  می دهــد  نشــان  شــد  انجــام 
منظــور اجــرای عدالــت آموزشــی در 
، دندانپزشــکی  پزشــکی  رشــته های 
ــرش  ــد پذی ــازی، 30 درص و داروس
ــذب  ــق ج ــته ها از طری ــن رش در ای
اولویــت  بــا  بومــی و  دانشــجوی 
می شــود  انجــام  محــروم  مناطــق 
و داوطلبــان کــه اگــر رشــته ها را 
بومی انتخــاب  ســهمیه  براســاس 
می کننــد بایــد ســه برابــر مــدت 
مــورد  منطقــه  در  خــود  تحصیــل 
ــدرک  ــه م ــد و ارائ ــت کنن ــر خدم نظ
ــی بعــد از اتمــام تعهــد آن هــا  تحصیل

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص

نیــاز هــر صدهــزار نفــر جمعیــت 
بــه 32 داروســاز

امــا بــا وجــود تمامی انتقــادات دکتــر 
شــفیعی، عضــو شــورای گســترش 
ــوزش  ــان و آم وزارت بهداشــت، درم

پزشــکی بــا بیــان اینکــه  بــرای 
ــرانه  ــی س ــه متوســط جهان ــیدن ب رس
داروســاز نســبت بــه جمعیــت کشــور 
نــدارد میگویــد:  مشــکلی وجــود 
بررســی کردیــم کــه متوســط جهانــی 
ــا ســال  ــه ت ــد اســت ک داروســاز چن
1404 بــه آن برســیم. ایــن عــدد 
32 در صدهــزار اســت. یعنــی بــه 
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــر یکصده ازای ه
ــود  ــاز وج ــی و دو داروس ــور، س کش
داشــته باشــد. جمعیــت تــا ســال 
1404 بررســی و بــر ایــن اســاس 
ــاز کشــور  ــورد نی ــاز م ــداد داروس تع
ــار  ــر اســاس آم ــد. ب اســتخراج گردی
 14000 حــدود  پزشــکی  نظــام 
ــی  ــداد خروج ــم. تع ــاز داری داروس
هــم  داروســازی  دانشــکده های 
ــزار  ــدود ه ــال ح ــخص و در س مش
نفــر اســت. بــا توجــه بــه ایــن اعــداد 
ــام و وجــود دانشــکده های آزاد  و ارق
ــی  ــکده های دولت ــل و دانش و بین المل
 1404 ســال  در  هــدف  ایــن  بــه 

ــید. ــم رس خواهی

رشته داروسازی 
همانند گذشته 

آنقدر پر 
درآمد نیست

وجــود  بــا 
ســخنان  ایــن 

گفت وگــو  در 
بــا دانشــجویان و 

ن  لتحصیــا غ ا ر فا
در  رشــته  ایــن 

اظهار نظر های دست اندرکاران و فارغ التحصیالن داروسازی

کاسه لبریز شده داروسازی

ویژه

پنجم شهریور

   روز داروسازی
     رب جامعه داروسازی کشور

             مبارک باد.

اول شهریور
 روز زپکش

کان محترم رب تمامی زپش
 مبارک باد.

لیال دولت آبادی فراهانی
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آن هــا  از  بســیاری  کــه  می یابیــم 
نیــز چشــم انــداز روشــنی از اشــتغال 

ندارنــد. خــود 
یکــی از دانشــجویان ســال ســوم 
ــگاه  ــکی دانش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــا  ــن دارو ب ــگار نوی ــه خبرن ــران ب ته
ــی  ــازی یک ــه داروس ــه اینک ــاره ب اش
از ســخت ترین رشــته ها در گــروه 
علــوم پزشــکی اســت می گویــد: 

ــد  ــه بای ــل اینک ــه دلی ب
را  واحــد   200

کــه  می شــود  گفتــه  بگذرانیــم 
می  توانیــم  ســاله  پنــج  می تــوان 
 درســمان تمــام کنیم،ولــی عمــًا 6 یــا 

7 ســال طــول می کشــد.
ایــن  دانشــجویی دیگــری کــه در 
گفت وگــو بــا مــا مشــارکت دارد، 
ــه  ــان نام ــام پای ــغول انج ــود مش خ
اگــر  کــه  می دهــد  ادامــه  اســت 
پــاس کــردن واحدهــا پنــج ســال بــه 
ــری  ــه دکت ــان نام ــد پای ــول انجام ط
تنهایــی  بــه  خــودش  داروســازی 
ــرد و  ــان می ب ــک ســال زم ــل ی حداق
پنــج ســال را بــه شــش ســال تبدیــل 

. می کنــد
وی در پاســخ بــه ســؤال مــا کــه 
ــتغال دارد  ــرای اش ــه ای ب ــه برنام چ
ــازی  ــجویان داروس ــد: دانش می افزای
واحــد   120 گذرانــدن  از  پــس 
ــن  ــت کارت انجم ــا دریاف ــی ب درس
ــه  ــد در داروخان ــازان می توانن داروس
ــغول کار  ــام مش ــم مق ــوان قائ ــه عن ب
شــوند کــه مدتــی اســت فعالیتــم را در 

ــرده ام. ــاز ک ــش آغ ــن بخ ای
وی بــا بیــان اینکــه رشــته داروســازی 
ــدر  ــته آنق ــد گذش ــون همانن ــم اکن ه
ــد:  ــوان می کن ــت عن ــد نیس ــر درآم پ
حتــی  و  شــهرها  تمــام  تقریبــا 
داروخانــه  از  کشــور  روســتاهای 
موضــوع  ایــن  و  شــده اند  اشــباع 
ســبب شــده تــا متقاضیــان بــرای 
ــت  ــال ها در نوب ــوز س ــت مج دریاف
باقــی بماننــد و اگــر بــر تاســیس 
باشــند  داشــته  اصــرار  داروخانــه 
ــری  ــاز دیگ ــه داروس ــد پروان مجبورن

را خریــداری کننــد.
ــا بیــان  ایــن دانشــجوی داروســازی ب
ــان  ــر فارغ التحصی ــرای اکث ــه ب اینک
ــاز  ــد امتی ــای خری ــت هزینه ه پرداخ
ــط  ــه فق ــزود: هزین ــت اف ــر نیس میس

ــار آن  ــت و در کن ــه نیس ــد پروان خری
ــه  ــکان مناســب ب ــک م ــد ی ــما بای ش
ــردش  ــرمایه درگ ــار و س ــراه انب هم
ــرای خریــد دارو داشــته باشــید کــه  ب
ــس  ــک بزین ــه ی ــه داری را ب داروخان

ــرده اســت. ــل ک تبدی

دارو  حرفــه  بــه  بایــد  چــرا 
داد! رضایــت  فروشــي 

دانشــجوی دیگــری نیــز کــه دل پــری 
از شــرایط ایــن رشــته دارد در پاســخ 
ــه  ــن دارو ک ــگار نوی ــؤال خبرن ــه س ب
آیــا شــما تمایــل داریــد پــس از 
ــد  ــیس کنی ــه تاس ــل داروخان تحصی
ــود 5  ــا وج ــد ب ــرا بای ــد: چ می گوی
ــی  ــدن در یک ــال درس خوان ــا 6 س ی
ــه  ــه حرف ــته ها ب ــخت ترین رش از س

ــت داد! ــي رضای دارو فروش
داروســازي  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تخصص هــای  از  یکــي  تنهــا 
اســت  ایــن رشــته  فارغ التحصیــل 
انجــام  مــن  عاقــه  داد:  ادامــه 
ــی اســت و دوســت  ــای تحقیقات کاره
ــغول  ــی مش ــز تحقیقات ــه مراک دارم ک

شــوم. کار 

در  فارغ التحصیــان  تــوان 
تحقیـــقاتی آزمایشــگاه های 

همچنیــن یکــی از فارغ التحصیــان 
ــی از  ــون در یک ــه اکن ــازی ک داروس
کارخانه هــاي  آرایشــي  ـ بهداشــتي  
مشــغول  بــه  کار اســت می گویــد: 
زمینــه  در  در کشــور  اکنــون  هــم 
ســاخت داروهــا پیشــرفت خوبــی 
پیشــرفت  ایــن  کــه  داشــته ایم 
در  کــه  اســت  تحقیقاتــی  مرهــون 
شــده  داروســازی  آزمایشــگاه های 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه بارهــا می شــنویم 

ــوازم  ــادی ل ــر زی ــاالنه مقادی ــه س ک
ــاق وارد  ــورت قاچ ــه ص ــی ب آرایش
می افزایــد:  می شــود  کشــورمان 
می توانــد  خصوصــی   بخــش 
آزمایشــگاه های  راه انــدازی  بــا 
ــان  ــوان فارغ التحصی ــی از ت تحقیقات
بهــره گیــرد و  رشــته داروســازی 
ــه ای  ــل ماحظ ــد قاب ــز درآم خــود نی

ــد.  ــب کن کس

مناســبي  عنــوان  داروســازي 
نیســت رشــته  ایــن  بــراي 

دکتــر مجتبــي مجتهــد زاده ، فــوق 
و  بالینــی  داروســازی  تخصــص 
ــوم  ــگاه عل ــت علمی دانش ــو هیئ عض
فعالیــت  دایــره  تهــران  پزشــکی 
گســترده  بســیار  را  داروســازان 
می دانــد و  بــا بیــان اینکه  داروســازي 
ــته  ــن رش ــراي ای ــبي ب ــوان مناس عن
ایــن  گفت:فارغ التحصیــل  نیســت 
ــا  ــًا در کارخانه ه ــد حتم ــته نبای رش
ــد  ــازي کار کن ــوار داروس ــا البرات ی
ــل  ــي فارغ التحصی ــت اصل ــه فعالی بلک
ــه خدمــات دارویــي  ایــن رشــته، ارای
اســت. یعنــي یــک داروســاز بایــد بــه 
ــي  ــي و بررس ــاوره داروی ــه مش ارای
ــای  ــای داروســازي و ضعف ه روش ه
ــای دارو  ــي موجــود در رژیم ه احتمال

ــردازد.  ــي بپ درمان
فــوق  مــوارد  توضیــح  در  وي 
ــي  ــه تمام ــم ک ــد بدانی ــد: بای می گوی
بیمارانــي  خصــوص  بــه  بیمــاران 
ــل  ــد مث ــن دارن ــکات مزم ــه مش ک
بیمــاران دیابتــي و فشــار خونــي، 
ــي  ــای عفون ــه از بحران ه ــي ک بیماران
ــژه  ــای وی ــد و جمعیت ه ــج می برن رن
خانم هــای  ســالمندان،  جملــه  از 
ــه مشــاوره  ــاز ب ــوزادان نی ــاردار و ن ب
دارویــي دارنــد. یعنــي داروســاز بایــد 

ــي  ــات فیزیک ــه خصوصی ــه ب ــا توج ب
ــان اســتفاده از داروی  ــار، زم ــر بیم ه
مشــخص  را  او  بــراي  مناســب 
کنــد. همچنیــن یــک داروســاز در 
ــم دارو  ــودن رژی ــق ب ــورت ناموف ص
ــت  ــدم موفقی ــل ع ــد عل ــي بای درمان
ــدود 30  ــون ح ــد. چ ــي کن را بررس
ــودن  ــق ب ــا 50 درصــد علــت ناموف ت
ــه دارو  شــیوه مــداواي یــک بیمــار،  ب
کیفیــت  یعنــي  می شــود.  مربــوط 
نحــوه  دارو و  نــوع  انتخــاب  دارو، 
اســتفاده از دارو  )ایــن کــه بیمــار دارو 
را بــا چــه مــواد غذایــي یــا داروهــاي 
اســت(  کــرده  اســتفاده  دیگــر 
ــد  ــف کن ــر دارو را تضعی ــد اث می توان
ــک داروســاز اســت  ــه ی ــن وظیف و ای
کــه علــت را تشــخیص داده و در ایــن 
ــي  ــج را راهنمای ــک معال ــه پزش زمین

ــد. کن
از همیــن رو می تــوان گفــت کــه 
ــوم  ــي از عل ــازي بخش ــته داروس رش
پزشــکي اســت کــه در رابطــه بــا 
بررســي  دارو،  ســاخت  و  تولیــد 
و  انســان  بــدن  در  دارو  وضعیــت 
موجــودات زنــده و میــزان تأثیــر 
دارو در ســامت جامعــه و کــم کــردن 
ــا  ــش ایف ــاري زا نق ــای بیم بحران ه

. می کنــد

درصــد   90 حــدود  جــذب 
رشــته  فارغ التحصیــان 
کار  بــازار  در  داروســازی 
از  کــه  شــفیعی  عبــاس  دکتــر 
ــکی  ــم پزش ــدگار عل ــای مان چهره ه
ــاد دارد کــه  و داروســازی اســت اعتق
ــان  ــد فارغ التحصی ــدود 90 درص ح
ــازار کار  ــازی جــذب ب ــته داروس رش

. ند می شــو
رئیــس ســابق دانشــکده داروســازی 

ــی  ــوم داروی ــات عل ــز تحقیق و مرک
ــغلي  ــای ش ــا فرصت ه ــه ب در رابط
رشــته  ایــن  فارغ التحصیــان 
می گویــد: درســت اســت کــه در 
علــت  بــه  گذشــته  ســال  چنــد 
فارغ التحصیــان  زیــاد  تعــداد 
ــم  ــته ک ــن رش ــای کاري ای فرصت ه
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــده اس ش
ــان  ــد فارغ التحصی ــدود 90 درص ح
کار  بــازار  جــذب  رشــته  ایــن 

. ند می شــو
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن 
میــان بیــش از 80 درصــد داروســازان 
جــذب داروخانــه و مابقــي در صنایــع 
داروســازي )صنعــت ســاخت و کنترل 
آرایشــي  کارخانه هــاي  و  دارو( 
ــوند  ــه کار می ش ــغول ب ــتي مش بهداش
و یــا در کارهــاي اجرایــي وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي 
فعالیــت می کننــد ادامــه داد: از ســوي 
ــدود 97  ــر ح ــال حاض ــر در ح دیگ
درصــد داروهــاي مــورد نیــاز کشــور 
)از نظــر عــددي( در کارخانه هــاي 
متعــدد داروســازي داخــل کشــور 
شــک  بــدون  و  می شــود  ســاخته 
کارشناســان و متخصصــان موجــود 
در ایــن کارخانه هــا، فارغ التحصیــل 

ــتند.  ــازي هس ــته داروس رش
ــزرگ  ــه ب ــج کارخان ــن در پن همچنی
داروســازي کشــور وجــود بخــش 
ایــن  در  کار  و  دارویــي  تحقیقــات 
ــن در  ــت. ای ــده اس ــي ش ــه الزام زمین
حالــي اســت کــه اکثــر کارخانه هــاي 
داروســازي کشــور داراي واحــدي 
بــه نــام واحــد تحقیقــات هســتند 
فعالیت هــای  امــکان  نتیجــه  در  و 
فارغ التحصیــان  بــراي  تحقیقاتــي 
رشــته  ایــن  مســتعد  و  عاقه منــد 

ــت. ــا اس مهی

اظهار نظر های دست اندرکاران و فارغ التحصیالن داروسازی
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حــدود 15 درصــد از زوجیــن در 
دنیــا نابــارور هســتند کــه 50 درصــد 
ایــن عامــل مربــوط بــه مــردان اســت 
. از مهــم تریــن ژن هــای مربــوط 
ــوان  ــردان می ت ــاروری در م ــه ناب ب
بــه ژن هــای NR5A1 و DPY19L2 و 
  GSTM1 SYCP3  و   AZF و  USP8 و 
و GSTP1 و KISSI اشــاره کــرد.  واژه 
ــت  ــدم قابلی ــی ع ــه معن ــاروری ب ناب
در بــارور نمــودن زوجــه بعــد از 
ــه در  ــت ک ــزش اس ــال آمی ــک س ی
زنــان عــدم بــارداری بعــد از گذشــت 
ــدم  ــن ع ــت. همچنی ــان اس ــن زم ای
توانایــی زنــان در نگــه داشــتن جنیــن 
ــقط  ــی آن س ــود و در پ ــم خ در رح
ــاروری  ــوان ناب ــه عن ــز ب جنیــن نی
ــل ژنتیکــی  محســوب می شــود. عوام
بــروز  در  مختلفــی  غیرژنتیکــی  و 
ــای  ــت و راه ه ــر اس ــاروری موث ناب
ــن  ــل ای ــرای ح ــی ب ــی مختلف درمان
مشــکل وجــود دارد کــه از جملــه 
 IVF ایــن روش هــا می تــوان بــه
ZIFT ، ICSI ، و دیگــر روش هــای 
منجــر بــه لقــاح بیــن تخمــک و 
اســپرم می شــود، اشــاره کــرد. گاهــی 
اوقــات مصــرف برخــی خوراکی هــای 
درمانــی باعــث تحریــک اســپرم برای 
لقــاح بــا تخمــک می شــود. بــه 
ــن،  ــرف ال-کارنتی ــال مص ــوان مث عن
 ،  B12 ویتامیــن   روی،  آرژنیــن، 
ویتامین هــای C و E و گلوتاتیــون و 
کــو آنزیــم Q10 در بهبــود ایــن لقــاح 

ــت.  ــر اس ــک آن موث و تحری

:NR5A1 ژن
در بیــن عوامــل موجــود در بــروز 
ناهنجاری هــای  وجــود  نابــاروری 
چشــم  بــه  کروموزومی نیــز 
ــال جهــش  ــوان مث ــه عن می خــورد. ب
در AURKC کــه باعــث بــزرگ شــدن 

بیــش از انــدازه ســر اســپرم می شــود 
ــر  ــن براب ــای چندی دارای کروموزوم ه
ــت و  ــه اس ــت اولی ــه حال ــبت ب نس
در   SPATA16 در  جهــش  همچنیــن 
ارتبــاط بــا globozoospermia و جهــش 
ــی  ــاط مردان در CUTSPER1  در ارتب
کــه بــه صــورت اتوزومی مغلــوب 
ژن  در  جهــش  حتــی  و  هســتند 
رمزگردانــی  باعــث  کــه   DYNEIN
می گــردد   DNAH1 پروتئیــن  روی 
کــه ایــن پروتئیــن بــه همــراه پروتئیــن 
ــاط  ــپرمی در ارتب ــا ازواس DNAH5 ب
ــاروری  ــی از ناب ــز مثال های ــت نی اس

می شــود.  مــردان  در 
ژن NR5A1 از Steroidogenic factor 1 و 
 DNA ــه یــک دامنــه اتصــال دهنــده ب
ــوالی انعطــاف  ــه ل DBD و یــک منطق
پذیــر و یــک دامنــه اتصــال لیگانــد و 
 AF2 و AF1 ــامل ــال ش ــن فع 2 دومی

متشــکل شــده اســت.
عوامــل  از  بســیاری  در   NR5A1  
و  کلســترول  در  شــونده  درگیــر 
ــتروییدی  ــای اس ــنتز هورمون ه بیوس
ردوکتــاز   HMG –COA جملــه  از 
آنزیــم  و   P450 ســیتوکروم  و 
نقــش  اســترویید  هیدروکســیاز 
دارنــد. افــرادی کــه بــه صــورت 
بــا   NR5A1 هســتند  هتروزیگــوت 
نارســایی شــدید اســپرماتوژنز همــراه 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــود ب ــد ب خواه
ــی  ــی هتروزیگوت ــد معن جهش هــای ب
 LBD ــن ــوال و پروتئی ــه ی ل در منطق
پروگزیمــال اتفــاق خواهــد افتــاد. 

: DPY19L2 ژن
ــود در  ــل موج ــر از عوام ــی دیگ یک
حذف هــای  انســان  در  نابــاروری 
ــه  ــه ب ــت ک ــرر در DPY19L2 اس مک
وســیله مســدود کــردن مســیرهای 
ــذف در  ــپرم و ح ــده اس ــال دهن انتق

ــت. ــروزوم اس ــه اک ناحی
SPATA16  کــه در بیضــه تولیــد و 
ســر  بخــش  در  می شــود  ترشــح 
ــه در صــورت  ــرار دارد ک ــروزوم ق اک
بیــان ناحیــه  وزیکــول گلــژی را 
ــث  ــد باع ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
خاصــی  فنوتیپ هــای  ایجــاد 
مهارکننــده   از  اســتفاده  می شــود 
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن SPATA16  ب
ــی  ــارداری در مطالعات ــگیری از ب پیش
ــه  ــس انجــام گرفت ــه در کشــور تون ک
بــود بــه عنــوان یــک مــاده خوراکــی 

ــد.  ــت ش ثب

: USP8 ژن
یکــی دیگــر از ژن هــای مهــم در 

 USP8 ژن  مــردان  در  نابــاروری 
 deubiquitinatiny انزیــم  اســت کــه 
را تولیــد می کنــد نقــش مهمــی در 
تولیــد و ترشــح ژن هــای مربــوط بــه 
آکــروزوم دارد ژن هــای EPSTL1 و 
ــی در  ــش مهم ــدام نق ــر ک ــه ه USP ک
ــد  ــد و LRRC32 ک ــی دارن ــی ذات ایمن
کننــده ژن هــای انتقــال دهنــده ی 
گیرنــده  فاکتــور رشــد )TGF.b(در 
جزئــی  تنظیمی نیــز   T ســلول های 

ــت. ــواده اس ــن خان از ای

: SYPC3 ژن
ــوان تقســیم  ــه عن تقســیم میــوز کــه ب
ســلول های  تقســیم  در  اصلــی 
ژن هــای  توســط  اســت  جنســی 

کنتــرل  مختلفــی  پروتئین هــای 
ایــن  از  یکــی  کــه  می شــود 
کمپلکــس  پروتئیــن  پروتئین هــا، 
از  یکــی  کــه  اســت  ســیناپتونمال 
آن جــدا شــدن صحیــح  وظایــف 
ــن  ــن پروتئی ــت ای ــا اس کروموزوم ه
ســاختار زیپــی شــکل دارنــد و از 
ــداد  ــه در امت ــوری ک ــش مح دو بخ
و  هســتند  کرومــوزوم  کــدام  هــر 
توســط فیامان هــای عرضــی بــه 
هــم متصــل شــده انــد، تشــکیل 
 SCP1 ــروه ــه گ ــامل س ــده اند و ش ش
 SYPC3 کــه بــه نــام SCP3 و  SCP2 و
بنــدی  تقســیم  می شــود  شــناخته 
 SYCP3 ــن ــن بی ــه در ای ــوند ک می ش
ــایر  ــه س ــال ب ــی در اتص ــش مهم نق

تنظیــم  در  همچنیــن  و  پروتئین هــا 
اتصــال DNA بــه کروماتیــد نقــش 

ــد. دارن

: Reactive oxygen species 
یکــی دیگــر از دالیــل نابــاروری 
زیــاد  خیلــی  تولیــد  مــردان  در 
اکســیژن  واکنش پذیــر  گونه هــای 
بــه   )Reactive oxygen species )ROS
همچنیــن  و  لوکوســیت ها  وســیله 
ــی در  ــر طبیع ــپرم های غی ــود اس وج
مایــع منــی و در نتیجــه ایجاد اســترس 
ــی از  ــت یک ــردان اس ــیداتیو در م اکس
 S ــون ــم گلوتاتی ــا، آنزی ــن آنزیم ه ای
ــم زدایی  ــه در س ــت ک ــفراز اس ترانس
 )XENOBIOTICS( ترکیبــات خارجــی
بــه وجــود  نقــش دارد مطالعــات، 
ــه  ــاس ب ــق حس ــم در مناط ــن آنزی ای
در  غیراشــباع  چــرب  اســید های 
غشــای پاســمایی بــه  خصــوص 
ــاره دارد  ــپرم اش ــر اس ــه  س در ناحی
ایزوانزیم هــای  دارای  آنزیــم  ایــن 
 GSTP و GSTM متعــددی از جملــه
در ســطح اســپرم اســت ژن هــای 
مربــوط بــه کاس GSTM بــه صــورت 
یــک خوشــه ژنــی بــوده و GSTM5 و 
ــرار  ــوزوم  q131 ق GSTM1 روی کروم

دارد. 

: KISSL ژن
مهــم تریــن نواحــی بیــان شــدن 
ــی  ــته قوس ــز در هس ــن ژن در مغ ای
پــری  آنترونتــرال  هســته    ،  )Arc(
ی  هســته  و   )AVPV( ونتریکــوالر 
ــرار دارد و  ــوالر )Pen(ق ــری ونتریک پ
 KISSI محصــول پروتئیــن تولیــد شــده
ــت  ــام KISSPEPETIN)Kp(  اس ــه ن ب
تحــت عنــوان لیــگاز GPR5A اســت و 
در ســرکوب متاســتاز نقــش دارد کــه 

بــه آن متاســتین می گوینــد.

عوامل ژنتیکی موثر در بروز ناباروری در مردان

این ژن های لعنتی ساسان تاالنه



ــر  ــدن تاثی ــف روي ب ــیوه هاي مختل ــه ش ــترس ب اس
ــد از ــا عبارتن ــن آنه ــه مهمتری ــذارد ک ــوب مي گ نامطل

اعتیــاد بــه مصــرف کربوهیدرات هــا؛ وقتــي بــدن  
مقــدار  قطعــا  مي گیــرد  قــرار  اســترس  تحــت 
ــزول  ــه کورتی ــوم ب ــترس موس ــون اس ــتري هورم بیش
ــطح  ــون س ــن هورم ــتر ای ــح بیش ــد. ترش ــح مي کن ترش
ــع  ــال آن ول ــه دنب ــرد و ب ــاال مي ب ــون را ب ــز خ گلوک
ــد.  ــش مي یاب ــالم افزای ــاي ناس ــوردن کربوهیدراته خ
ــوردن  ــه خ ــل ب ــترس می ــاس اس ــس از احس ــر پ اگ
ــه  ــد ک ــاش کنی ــد ت ــدا کردی ــیریني پی ــه و ش کلوچ
ــاز را  ــن نی ــازه ای ــوه ت ــه می ــک تک ــوردن ی ــا خ ب
ــا ایــن انتخــاب کربوهیــدرات بیشــتري  ارضــا کنیــد. ب
ــري  ــد مض ــه پیام ــدون اینک ــد ب ــان مي رس ــه بدنت ب
ــرای  ــوی ب داشــته باشــند. ورزش پادزهــری بســیار ق
اســترس، اضطــراب و افســردگی اســت. اســترس 
ــد می شــود.  ــده تیرویی ــال در عملکــرد غ باعــث اخت
ــد آن را  ــان نتوانی ــه خودت ــش از حــدی ک ــترس بی اس
از بیــن ببریــد ممکــن اســت عایــم اولیــه بیماریهایــی 
ــیم  ــودن کلس ــادل ب ــد، نامتع ــکل تیروئی ــل مش از قبی
ــت،  ــی، دیاب ــم خون ــودن(، ک ــم ب ــا ک ــودن ی ــاد ب )زی
شیدایی-افســردگی )اختــال دوقطبــی(، مشــکات 
ــود  ــن و کمب ــود ویتامی ــوی، کمب ــال ری ــدی، اخت کب

ــد. ــی باش هورمون
ــاد باعــث تنبــل شــدن روده هــا می شــود. اســترس زی

بــاد رنجبویــه بــرای اســترس و افســردگی خیلــی مفیــد 
ــش  ــث کاه ــون باع ــی در خ ــم کاف ــت.وجود منیزی اس
اســترس میشــود کــه در ســبزیجات بــرگ پهــن ماننــد 
ــیرینی ها و  ــه ش ــا ب ــل م ــود دارد. تمای ــفناج وج اس
ــه علــت خوشــمزه  ــع اســترس ب ــی در موق مــواد غذای
ــن  ــعی دارد از ای ــدن س ــه ب ــت، بلک ــا نیس ــودن آنه ب
ــز  ــیمیایی مغ ــت ش ــادل زیس ــظ تع ــی حف ــق یعن طری
اســترس های  خســته  ماشــین  قرمــز  پــدال  روی 
ــا از ســویی افزایــش  ــا بگــذارد و ی مزمــن و شــدید پ
ــک  ــش تحری ــث افزای ــون باع ــز در خ ــطح گلوک س
ــه دریافــت اســید آمینــه  پذیــری ســلول های مغــزی ب
ــد  ــه در تولی ــید آمین ــن اس ــه ای ــود ک ــان ش تریپتوف

ــی را دارد. ــش مهم ــروتونین نق س
ــد  ــاده مانن ــدی س ــواد قن ــد م ــش از ح ــرف بی مص
ــرای ایجــاد اســترس  ــی ب ــوان عامل ــه عن ــز ب شــکر نی
و تحریــک پذیــری شــناخته شــده انــد. نوشــیدن آب، 
یــک روش خــوب چیرگــی بــر اســترس اســت. دلیــل 

ــا  ــا ب ــن هورمون ه ــد ای ــاط تولی ــاید ارتب ــم ش آن ه
ــد اخــاق و کســانی  ــراد ب ــد. اف ــا باش ــت کلیه ه فعالی
کــه دچــار اســترس فــراوان هســتند، در بدنشــان 
هورمــون کورتیــزول بــه مقــدار فراوانــی تولیــد 
افزایــش  باعــث  کــه  عواملــی  و  می شــود.غذاها 
اســترس می شــوند عبارتنــد از: کمبــود ویتامیــن ب6، 
ــیرینی  ــکر،  ش ــوردن ش ــدن، خ ــم در ب ــود منیزی کمب

ــز. ــت قرم ــای، گوش ــوه، چ ــات، قه ج
افزایــش ترشــح هورمــون کورتیزول)هورمون اســترس(، 
ــده  ــه مخــاط مع ــده شــده و ب ــید مع باعــث ترشــح اس
ــزول  ــی کورتی آســیب می رســاندیکی از عــوارض جانب
ایــن اســت کــه از جــذب کلســیم توســط اســتخوان ها 
دچــار  کــه  خانم هایــی  می کنــد.  جلوگیــری 
اضطــراب، افســردگی، تــرس و نگرانی هــای زیــاد 
ــواد  ــف و م ــم، ضعی ــم تراک ــتخوان های ک ــتند، اس هس
ــش  ــات،  افزای ــاس تحقیق ــد. براس ــی دارن ــی اندک معدن
مزمــن ســطح کورتیــزول باعــث ضعــف جنســی و 
ــش از  ــری بی ــل آن جلوگی ــه دلی ــود ک ــاروری می ش ناب
ــوع  ــن موض ــت. ای ــترون اس ــای تستوس ــد فعالیت ه ح
در زنــان باعــث ایجــاد مشــکات شــدید در بــاروری و 

ــود.  ــه می ش ــادات ماهان ــاری در ع ناهنج

اثرات اساسی استرس
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اثر گیاهان دارویی در کنترل اگزما و پسوریازیس

دفاع طبیعی
منظــور  بــه  گیاهــان  از  اســتفاده 
از  برخــی  کنتــرل  و  درمــان 
طــول  در  همــواره  بیماری هــا 
ــوده  ــان ب ــه انس ــورد توج ــخ م تاری
ــای  ــریع داروه ــعه س ــا توس اســت. ب
اخیــر  قــرن  نیــم  در  ســنتتیک 
تــا  دارویــی  گیاهــان  از  اســتفاده 
ــود  ــده ب ــوخ ش ــادی منس ــدازه زی ان
ــت  ــه عل ــر ب ــی در ســال های اخی ول
ــوب  ــوارض نامطل مشــخص شــدن ع
و جانبــی ترکیبــات ســنتتیک و عــدم 
ــا طبیعــت انســان،  ــا ب ســازگاری آنه
و  دانشــمندان  توجــه  دیگــر  بــار 
ــواد  ــی و م ــاه درمان ــه گی ــان ب مححق
ــی  ــان داروی ــره موجــود در گیاه موث

معطــوف گردیــده اســت.
دارویــی  گیاهــان  تاثیــر  اگرچــه 
بیماری هــا  از  بســیاری  بهبــود  در 
اثبــات  بــه  پژوهشــگران  توســط 
ــک  ــدون ش ــی ب ــت ول ــیده اس رس
ــان  ــان در درم ــن گیاه ــتفاده از ای اس
پوســتی  مشــکات  و  بیماری هــا 
ــورد  ــا م ــایر بیماری ه ــتر از س بیش

ــت. ــوده اس ــه ب توج
بــی  دارویــی  گیاهــان  امــروزه 
ــه  ــد ک ــده ان ــایی ش ــماری شناس ش
ــر  ــواد متشــکله موث ــه م ــه ب ــا توج ب
ــن  ــا و همچنی ــود در آنه ــال موج فع
ــص ســازی و  ــرآوری و خال نحــوه ف
ــد  ــاص، می توانن ــازی خ استانداردس
بیماری هــا  در کنتــرل بســیاری از 
پوســتی  بیماری هــای  جملــه  از 
همچــون انواعــی از درماتیت هــا و 

ــوند. ــع ش ــر واق ــوریازیس موث پس
ــه  ــوان ب ــن گیاهــان می ت ــه ای از جمل

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

چریش 
Azadirachta indica :نام علمی

ــه  ــم ب ــی neem  ،ه ــام انگلیس ــا ن  ب

ــه صــورت  صــورت عصــاره و هــم ب
دارویــی  خــواص  دارای  روغــن 

ــت. اس
ــب ضــد  ــن دو ترکی ــن و نیمبی نیمبیدی
ــتند  ــن هس ــود در روغ ــاب موج الته
کــه در کاهــش تــورم و قرمــزی 

ــد. ــش دارن نق
ــود  ــب موج ــر ترکی ــتین دیگ  کوئرس
ــار  ــا مه ــه ب ــم اســت ک ــن نی در روغ

ــن  ــب از بی ــدن موج ــتامین در ب هیس
ــود.  ــوزش می ش ــاب و س ــن الته رفت
می دانیــد   کــه  گونــه  همــان 
ــت  ــا درماتی ــا ی پســوریازیس و اگزم
ــب  ــه موج ــتند ک ــی هس بیماری های
ــکی،  ــت، خش ــدید  پوس ــاب ش الته
قرمــزی، پوســته ریــزی و پوســته 
پوســته شــدن می شــوند. روغــن 
نیــم شــامل مــواد موثــره ضدالتهابــی 

داروی  مشــابه  غیراســتروئیدی 
فنیــل بوتــازون اســت و موجــب 
ــت  ــوزش پوس ــزی و س ــش قرم کاه

. د شــو می 
ــیدهای  ــی از اس ــع غن ــن منب همچنی
چــرب و گلیســریدها اســت کــه ایــن 
ــن  ــا ای ــوند ت ــب می ش ــواد موج م
روغــن بــه راحتــی در الیه هــای 
بیرونــی پوســت نفــوذ کنــد و مانــع از 

دســت رفتــن رطوبــت پوســت شــود. 
بهبــود  در  می توانــد  نیــم  روغــن 
شــده   ذکــر  بیماری هــای  عایــم 
موثــر باشــد ولــی ریشــه ژنتیکــی آن 

را درمــان نمی کنــد. 
ترکیبــات  نیمبیــدول  و  گدونیــن 
ــتند  ــم هس ــای نی ــود در برگ ه موج
العــاده  فــوق  ضدقارچــی  اثــر  و 
ــردن قــارچ  ــرای از بیــن ب ــد و ب دارن
پــا، قــارچ ناخــن و عفونت هــای 
ــود. ــتفاده می ش ــر اس ــی دیگ قارچ

آرگان
Argania spinosa :نام علمی

روغــن آرگان کــه بــه آن طــای 
یــک  می گوینــد،  هــم  مایــع 
از  کــه  اســت  طبیعــی  فــرآورده 
ــت  ــت آرگان بدس ــوه درخ ــته می هس

. یــد آ می 
اگزمایــی،  و  خشــک  پوســت های 
از  برخــی  ریــزی  پوســته  و 
ــتفاده  ــا  اس ــتی ب ــای پوس بیماری ه
ــه واســطه وجــود  ــن آرگان ب از روغ
ــرب آن،  ــیدهای چ ــن E و اس ویتامی

بــه خوبــی درمــان می شــوند.
ــظ  ــود در آن در حف ــن E موج ویتامی
رطوبــت  و  چربــي  بیــن  تعــادل 
همچنیــن  هســتند.  مؤثــر  پوســت 
خاصیــت آنتــی اکســیدانی آن باعــث 
بهبــود آســیب های وارد شــده بــه 
 E ویتامیــن  می گــردد.  پوســت 
تشــکیل شــده  آزاد  رادیکال هــاي 
در ســطح پوســت را کــه موجــب 
مــي  پوســت  زودهنــگام  پیــري 
در  و  نمایــد  مــي  گردنــد جــذب 
حفــظ تعــادل بیــن چربــي و رطوبــت 

پوســت مؤثراســت. 

بهار همیشه 
 Calendula officinalis :نام علمی

مــاده موثــره و اثربخــش آن هلنالیــن 
اســت و موجــب مهــار فاکتــور کپــي 
 )NF  -kappa B)Transcription  برداري
TNFα  ــور ــاده، فاکت ــن م ــود ای میش

ــاد  ــاي ایج ــط ماکروفاژه ــه توس راک
کننــده التهــاب تولیــد مــي شــود 

مهــار مي کنــد.
ایجــاد  در  دیگــر  موثــر  عوامــل 
ســیتوکین ها،  ماننــد  التهــاب 
و   TNFα 1و6-  اینترلوکیــن 
ــل  ــه طــور قاب پروتئیــن C فعــال را ب
می دهــد. کاهــش  ماحظــه اي 

عوامــل  مهــار  بــر  افــزون   
آنزیــم  مهــار  بــا  الذکــر  فــوق 
ســنتز  از  ژنــاز-2  سیکلواکســي 
موثــر  پروســتاگاندین هاي 
پیشــگیري  التهــاب  ایجــاد  در 
مهــار  بــا  همچنیــن  می نمایــد 
ــبب  ــه س ــتیدین دکربوکســیاز ک هیس
تبدیــل هیســتیدین بــه هیســتامین 
کاهــش  در  شــده  ماستســل ها  در 
ــت  ــارش پوس ــوزش و خ ــع س و رف

می شــود. واقــع  موثــر 

دانه کتان 
Linum usitatissimum :نام علمی

حــاوی  گیــاه  ایــن  بذرهــای 
روغن هــای چربــی بــه نــام الفــا 
لینولنیــک اســید )ALA( اســت کــه در 
ــگا 3  ــای ام ــی از روغن ه ــع یک واق

موجــود در کتــان اســت.
در  روغــن  ایــن  در  موجــود   ALA
تبدیــل  ایکوزانوئید هــا  بــه  بــدن 
روی  تاثیــری  بــا  کــه  می شــود 
در  ســلولی  مختلــف  گیرنده هــای 
ــی  ــش ایمن ــاب و افزای ــش الته کاه

نقــش بســزایی دارنــد. 

* واحد علمی سالمت اندیش فلورا  

حکیم خانه

مهسا  کریمیان
سارا  محرری*
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10 راهکار ساده
همــه مــا مــی دانیــم کــه چاقــی و اضافه 
وزن دلیــل اصلــی بیشــتر بیمــاری هــای 
مربــوط بــه ســبک زندگــی اســت. امــا 
ــم کــه  ــن موضــوع غافلی ــا از ای ــر م اکث
بــا چنــد راهکار ســاده مــی توانیــم وزن 
ــی  ــیم و از زندگ ــته باش ــبی داش متناس
لــذت بیشــتری ببریــم.12 قانــون چربــی 
ســوزی، بــه شــما کمــک خواهــد کــرد 

تــا وارد ایــن فــاز جدیــد شــوید.

1. کالری ها را کاهش دهید
ــد و  ــا فعالن ــه عموم ــرادی ک ــب اف اغل
ــر  ــه ازای ه ــد، ب ــن می کنن ــا تمری مرتب
یــک کیلــو از وزن بدنشــان تقریبــا 
ــول روز  ــتر در ط ــا بیش ــری ی 36 کال
ــرض،  ــن ف ــق ای ــر طب ــوزانند. ب می س
شــخصی کــه 100 کیلــو باشــد، حــدود 
3600 کالــری در روز مصــرف می کنــد.

برنامــه   اضافــه   چربی هــای  پــس 
ــن، ســس  ــره، روغ ــل ک ــان، مث غذایی ت
ســاالد و چیزهــای ایــن چنینــی را قطــع 

ــد.  کنی

2. کربوهیدرات ها را بکاهید
انســولین  محــرک  کربوهیدرات هــا 
ــری  ــدرات کمت ــس کربوهی ــتند، پ هس
بخوریــد تــا ســطح انســولینتان متعــادل 
ــی ســوزی  ــه چرب ــتان، ب ــد و تاش بمان

ــود. ــم ش خت
ــاده  ــای س ــد کربوهیدرات ه ــعی کنی س
مثــل نــان ســفید، بعضــی از کــورن 
فلکس هــا، انــواع شــیرینی، برنــج ســفید 
و ســیب زمینــی را کمتــر مصــرف کنیــد.

ــای دیرهضــم  ــل، کربوهیدرات ه در مقاب
ــش آن  ــث افزای ــو، باع ــان ج ــد ن مانن
چنانــی انســولین نخواهنــد شــد. بنابراین 
ــای  ــم کربوهیدرات ه ــش اعظ ــد بخ بای
مصرفی تــان را از انــواع دیــر هضــم 

ــد. انتخــاب کنی

3. اهمیت پروتئین

کننده تــر  چــاق  خیلــی  چربی هــا 
کربوهیدرات هــا  یــا  پروتئین هــا  از 
ــرای  ــر ب هســتند، چــرا کــه خیلــی کمت
ســاخت و ســاز در بــدن شــما اســتفاده 

می شــوند.
ــن را  ــیل ای ــم پتانس ــا ه کربوهیدرات ه
دارنــد کــه شــما را چــاق کننــد، امــا این 
را هــم در نظــر بگیریــد کــه کربوهیدرات 
هــا ســوخت مــورد نیــاز تمرینات شــما 
ــم،  ــا ه ــد. و پروتئین ه ــن می کنن را تامی

ــازند. ــه می س عضل

ــا را  ــت کربوهیدرات ه ۴. هیچوق
بــه تنهایــی نخوریــد

تــا  داریــد  تصمیــم  هنگامی کــه 
چربی هــای اضافــه ی بدنتــان را آب 
کنیــد، کنتــرل انســولین، یک باید اســت. 
ســاالد، حبوبــات ســبز، کلــم بروکلــی، و 
یــا ســبزیجات ، ســرعت تجزیــه و هضم 
می کاهنــد. را  کربوهیدرات هــا  تمــام 

ــدرات  ــواب کربوهی ــل از خ ۵. قب
ــد نخوری

شــب ها، میــزان نفــوذ پذیــری انســولین، 
کاهــش می یابــد، بدیــن معنــی کــه 
ــی  ــدن کربوهیدرات های ــم ش ــرای هض ب
کــه شــب خــورده ایــد، بایــد انســولین 
ــح  ــه ترش ــه همیش ــبت ب ــتری نس بیش
شــود. شــما می دانیــد کــه ســطح بــاالی 
ــوزی را  ــی س ــد چرب ــولین، می توان انس
کــم کنــد و فراینــد ذخیــره ی چربــی را 

قــوت ببخشــد.
در  می خوابیــد،  هنگامی کــه  بعــاوه، 
90 دقیقــه ی آغازیــن، بدنتــان هورمــون 
رشــد )GH( ترشــح می کنــد کــه تجزیــه 
 GH کننــده  چربــی اســت. هورمــون
ــش  ــوزی را افزای ــی س ــا چرب ــه تنه ن
می دهــد، بلکــه بــرای عضلــه ســازی و 
تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن نیــز مهــم 
اســت. امــا کربوهیدرات هــا، بــرای 
ترشــح هورمــون GH ماننــد یــک ســد 

عمــل می کننــد. پــس بهتــر اســت 
ــد  ــش از ح ــرف بی ــا از مص ــب ه ش

ــد. ــودداری کنی ــدرات خ کربوهی

اکســید  نیتریــک  شــب ها   .۶
کنیــد اســتفاده 

ــت  ــی اس ــید )no( ترکیب ــک اکس نیتری
ــرده، و  ــاد ک ــروق را گش ــام ع ــه تم ک
در نتیجــه یــک محصــول چربــی ســوز 
عالــی بــه حســاب می آیــد. وقتــی آن را 
قبــل از تمریــن مصــرف کنیــد، بــه پمپاژ 
خــون و جــاری کــردن آن در عضــات 
در حیــن تمریــن کمــک خواهــد کــرد، 
کــه باعــث خواهــد شــد متابولیســمتان 
افزایــش پیــدا کــرده و عضاتتان بیشــتر 

حجــم بگیرنــد.
ــن  ــه ی آرژینی ــر پای ــه ب ــل ک ــن مکم ای
ــز  ــواب نی ــش از خ ــی پی ــت، وقت اس
مصــرف شــود موثــر واقــع خواهد شــد، 

ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــرا ک چ
ــد  ــون رش ــطح هورم ــه س ــل توج قاب
)GH( شــده و بــه چربــی ســوزی کمــک 

کنــد.
ــا 60  ــد: 30 ت ــام دهی ــن کار را انج ای
دقیقــه پیــش از اینکــه بــه خواب شــبانه 
برویــد، بــا شــکم خالــی یــک دوز 5 تــا 
ــید  ــک اکس ــل نیتری ــی از مکم 10 گرم
ــرف  ــت مص ــن نیس ــاوی کافئی ــه ح ک

کنیــد. 

روز  در  بیشــتری  وعده هــای   .7
ــد بخوری

ــر  ــما ب ــی ش ــای غذای ــاوب وعده ه تن
متابولیســم کلــی بدنتــان تاثیرگــذار 

ــت. اس
اگــر 6 بــار در روز چیــزی می خوریــد، 
ــده  ــه 4 وع ــی ک ــا زمان ــه ب در مقایس
غذایــی داریــد، شــش بــار در روز 

ــید! و  ــد خروش ــدن خواه ــم ب متابولیس
قطعــا خــوردن 7 یــا 8 وعــده ی غذایــی 

ــت. ــده اس ــر از 6 وع بهت
رعایــت تنــاوب و افزایــش تعــداد 
وعده هــای غذایــی، شــانس اینکــه 
آنچــه می خوریــد بجــای تبدیــل شــدن 
بــه چربــی، خــوراک عضاتتان شــود را 
ــدی  ــس آن را ج ــد. پ ــش می ده افزای

ــد. بگیری
ــی  ــده ی غذای ــا 8 وع ــر روز 6 ت در ه
تــا 3  بــه فاصله هــای 2  کوچــک، 
ــد بیــش  ــد. اجــازه ندهی ســاعته بخوری
ــزی  ــه چی ــذرد ک ــاعت بگ ــه س از س

ــید. ــورده باش نخ

از  تمریــن  از  قبــل   .8
ــم  ــریع هض ــای س کربوهیدرات ه

کنیــد دوری 
ــردازش  ــای پ ــدرات ه خــوردن کربوهی
ــا  ــن، در مقایســه ب شــده پیــش از تمری
خــوردن کربوهیــدرات هــای دیــر هضم، 
ــتان  ــا و ورزش ــر مکمل ه ــد تاثی می توان
ــد.  ــف کن ــن را متوق ــد اپی نفری ــر رش ب
تصفیــه  کربوهیدرات هــای  همچنیــن 
شــده، ســطح انســولین را نیــز افزایــش 
ــن باعــث  ــه در طــول تمری ــد ک می دهن
ایجــاد اختــال در چربــی ســوزی 
می شــود. پــس، قبــل از تمریــن از 
مصــرف کربوهیدرات هــای پــردازش 

ــد. ــم بپرهیزی ــریع هض ــا س ــده ی ش
ســراغ  بــه  وعــده  ایــن  در 
ــد،  ــم بروی ــر هض ــای دی کربوهیدرات ه
چیزهایــی ماننــد نــان جــو، نان چــاودار 

یــا نــان کامــل، میــوه. 

ــر  ــار ذخای ــه، یکب ــر دو هفت 9. ه
گلیکوژنتــان را خالــی کنیــد

گلیکــوژن، نوعــی کربوهیــدرات ذخیــره 
شــده در عضــات اســت. هنگامــی کــه 
ذخیــره گلیکــوژن بــه واســطه خــوردن 
مقــدار قابــل توجهــی کربوهیــدرات 

ــر  ــدن، ذخای ــد، ب ــود برس ــه اوج خ ب
و  می دهــد.  افزایــش  را  چربــی اش 
برعکــس، زمانــی کــه ذخایــر گلیکــوژن 
ــش  ــوزی افزای ــی س ــند، چرب ــه بکش ت

می یابــد.
هــر چنــد هفتــه یکبــار، دو روز متوالــی 
بــه شــدت کربوهیــدرات مصرفی تــان را 

کاهــش دهیــد.

10. تــا مــرز خســتگی تمریــن 
کنیــد!

زمانــی کــه چربــی ســوزی هــدف 
ــون طایــی  اصلــی شماســت، یــک قان
ایــن اســت کــه آنقــدر تمریــن کنیــد تــا 
بــه میــزان قابــل توجهی خســته شــوید، 
ــن  ــن په ــه روی زمی ــدر ک ــه آنق ــا ن ام

ــد! ــا در بیایی ــا از پ ــوید و کام ش
تمریــن کــردن بــه شــکلی کــه از پــا در 
ــما را  ــی ش ــر روح ــاید از نظ ــد، ش بیایی
ارضــا کنــد، امــا هورمون هــای آنابولیــک 
بدنتــان را دچــار دگرگونــی خواهــد کرد. 
ــن  ــد ای ــدی، نیازمن ــوزی ج ــی س چرب
اســت کــه عضاتتــان، کــه راننــده اصلــی 
ــن  ــتند را تمری ــان هس ــک بدنت متابولی
دهیــد. امــا اگــر در باشــگاه زیــاده روی 
کنیــد، تستوســترون و هورمــون رشــدتان 
ســقوط آزاد خواهنــد داشــت و در نتیجــه 
ــار  ــز دچ ــان نی ــاز بدنت ــوخت و س س

اختــال خواهــد شــد.
ــد  ــت داری ــه دوس ــدتی ک ــر ش ــا ه ب
جلســه  هــر  در  امــا  کنیــد  ورزش 
ــت  ــه وق ــتر از 75 دقیق ــی، بیش تمرین
صــرف نکنیــد. در ایــن مــدت هــر 
ــراری  ــداد تک ــر تع ــت و ه ــداد س تع
ــان  ــد، و زم ــام دهی ــد انج ــه می توانی ک
اســتراحت بیــن ســت ها را کوتــاه کنیــد 
)نهایتــا 60 ثانیــه(، آنــگاه وقتــی 60 تــا 
75 دقیقــه ورزشــتان ســر آمــد، تمریــن 

ــد. ــام کنی را تم
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نگاهی به Bening Prostatic HyPerPlasia و درمان آن

یک راه حل مردانه!
خیــم  خــوش  بزرگــی  بیمــاری 
پروســتات ناشــی از رشــد زیــاد و 
غیربدخیــم ایــن غــده در مــردان بــوده 
ســالگی  ســن 45  از  معمــوال  کــه 
شــروع و عایــم آن حــدودا در ســنین 
ــروز  ــا 70 ســالگی در شــخص ب 60 ت

یــد. نما می 

اتیولــوژی ایــن بیمــاری تاثیــر  در 
سیســتم اندوکریــن و DHT و باالرفتــن 
ــل  ــت. از عوام ــذار اس ــر گ ــن تاثی س
ــون  ــر هورم ــه تاثی ــوان ب ــر می ت دیگ
ــر آن  ــش ســن و اث ــا افزای اســتروژن ب
بــر غــده پروســتات و حســاس کــردن 
ــون  ــر بیشــتر هورم ــه تاثی ــن غــده ب ای
ــوان  ــاد BPH می ت ــترون و ایج تستوس
ــه  ــاری ب ــن بیم ــه ای ــرد. البت ــاره ک اش
ــر  ــتگان مذک ــی در بس ــورت ژنتیک ص
درجــه یــک نیــز در بعضــی از بیمــاران 

ــردد. ــی گ ــاهده م مش

عایم
1- انسداد دستگاه ادراری تحتانی

2- تحــت فشــار قــرار گرفتــن مثانــه و 
مشــکل در دفــع ادرار

3- تحریــک مکــرر مثانــه در دفــع 
ادرار و عــدم دفــع کامــل آن

4- بی اختیاری ادراری
5- احتباس ادراری
6- سوزش ادراری

7- فوریت دفع ادراری
8- احساس عدم تخلیه کامل مثانه

ــردن ادرار در  ــع ک ــره دف ــره قط 9- قط
ــای ادرار انته

10-  ناکچوری
ــه  ــع از منطق ــب مواق ــهBPH :1 اغل نکت

ــرد. ــی گی ترانزیشــنال منشــاء م
ــردان  ــروز BPH در م ــزان ب ــه2: می نکت
ــد  ــدود 50 درص ــال ح ــا60 س 50 ت

ــت. اس

ــه3: افزایــش حجــم پروســتات در  نکت
BPH بــا عایــم و میــزان انســداد وقــوع 

یافتــه هماهنگــی نــدارد.

BPH مراحل تشخیص
و  دقیــق  حــال  شــرح  1-گرفتــن 

عایــم بررســی 
DRE 2- معاینه تخصصی

3- معاینه نورولوژیک
ــرح  ــه ش ــگاهی ب ــی آزمایش 4- ارزیاب

ــر: زی
 CBC – ESR – FBS – PSA – Free PSA
– U/A – U/C – BUN – CR – UricAcid

5- ســونوگرافی کامــل دســتگاه ادراری 
و پروســتات از روی شــکم

راه  از  پروســتات  ســونوگرافی   -6
رکتــوم

ــه  ــدن ب ــکوک ش ــورت مش 7- در ص
ــاط  ــی از نق ــتات بیوپس ــر پروس کانس

ــتات ــف پروس مختل
نکتــه: ســرطان پروســتات بــا باالرفتــن 
ــده  ــم دی ــن آن ه ــدون باالرفت PSA و ب

می شــود. 
8- در بیمــاران بــا BPH شــدید و دارای 
ــد  ــه کاندی ــدادی ادراری ک ــم انس عای
درمــان هــای تهاجمــی و جراحــی 
نیــز  سیستوســکوپی  می شــوند 

می گــردد. پیشــنهاد 
9- انجام IVU درصورت نیاز.

BPH عوارض بیماری
1- عفونت های مکرر ادراری

2- تشکیل سنگ های ادراری 
3- هایپرتروفی عضله دترسور

4- تنگ شدن پیشابراه
5- نارسایی حاد کلیه

6- هیدرونفروز
7- نارسایی مزمن کلیه
8- بی اختیاری ادراری

9- دیورز متعاقب انسداد ادراری حاد

10- ترابکوالسیون دیواره مثانه
11- دیورتیکول و ساکول های مثانه

12- هماچوری
13- احتمال بروز فتق اینگوئینال

درمان
بــرای  معمــوال  دارویــی  درمــان 
ــی  ــدازه 20 س ــا ان ــای ب ــتات ه پروس
ســی بــه بــاال همــراه بــا عایــم اشــاره 
پروســتات  بــرای  و  شــروع  شــده 
ــی  ــی س ــل 80 س ــر مث ــای بزرگت ه
و 100 ســی ســی بــه بــاال همــراه 
ــای  ــدادی از روش ه ــم انس ــا عای ب

می گــردد. تهاجمی استفـــاده 

الف: درمان دارویی
 BPH ــی ــان داروی ــدم در درم ــن ق اولی
بــا رد کــردن احتمال کانســر پروســتات 
ــده  ــدود کنن ــای مس ــتفاده از داروه اس
آلفــا آدرنرژیــک اســت کــه می تواننــد 
بــا تاثیــر بــر عضــات دســتگاه ادراری 
و پروســتات و مثانــه جریــان دفــع ادرار 

را بهتــر نماینــد:

1- Tablet.Prazosin   1mg – 5mg
2- Tablet.Terazosin  2mg – 5mg
3- Tablet.Doxazosin   1mg – 2mg – 4mg 
– 8mg SRTab. 4mg – 8mg
4- Tblet SR . Alfuzosin  10mg
5- Capsule . Tamsulosin  4/0  mg

دارویــی  درمــان  در  قــدم  دومیــن 
BPH حتــی در کنــار فرآورده هــای 
فــوق اســتفاده از داروهــای گــروه 
ــت  ــاز اس ــای 5 آلفاردوکت مهارکننده ه
کــه می تواننــد بــا کمتــر نمــودن تبدیــل 
ــترون  ــه دهیدروتستوس ــترون ب تستوس
تــا انــداز ه ای حجــم پروســتات را 
ــد.  ــهیل نماین ــع ادرار را تس ــم و دف ک
ــی  ــرات درمان ــت اث ــر اس ــه ذک الزم ب
ایــن داروهــا در طوالنــی مــدت ظاهــر 

می گــردد:
1.Tablet . Finasteride   5mg
2.Capsule . Dutasteride   5/0  mg

ســومین قــدم اســتفاده از داروهــای 
گیاهــی رســمی فارماکوپه ایــران در 
ــی: ــه تنهای ــا ب کنارداروهــای فــوق و ی
1. Capsule . Proscur

 DHT کــردن  کــم  بــا  دارو  ایــن 
حجــم  کاهــش  باعــث  می توانــد 
ادرار  تســهیل خــروج  پروســتات و 
شــود. مقــدار مصــرف ایــن دارو صبــح  
ــا آب  ــراه ب ــول هم ــک کپس ــب ی و ش

ــت. ــاد اس زی
2.Tablet and Drop . Prostatan

ایــن دارو بــا کم نمــودن DHT و داشــتن 
خــواص ضدالتهابــی باعــث کاهــش 
حجــم و التهــاب غــده پروســتات و 
می گــردد.  ادرار  خــروج  ســهولت 
ــار 1  ــرص TDS هرب ــدار مصــرف: ق مق
ــار 30  ــره TDS هرب ــرص – قط ــا 2 ق ت
تــا 40 قطــره در نصــف لیوان آب ســرد.

ب: درمانهای تهاجمی و جراحی
TURP -1 : عمــل برداشــتن غــده 
ــرای ادراری ــق مج ــتات از طری پروس
TUIP -2 : عمــل بــرش دادن غــده 
ــرای ادراری ــق مج ــتات از طری پروس
TUEVP -3 : عمــل کاهــش حجــم 
پروســتات از جریــان الکتریکــی کــه به 
آن Electrovaporization هــم می گوینــد.

TUNA -4 : عمــل کاهــش حجــم 
ــق پیشــابراه توســط  پروســتات از طری

RF ــی ــواج رادیوی ام
عمــل   )Hyperthermia( :TUHT  -5
ــق  ــتات از طری ــم پروس ــش حج کاه
منبــع  یــک  ورود  بــا  پیشــابراه 
مایکروویــو بــه کانــال پروســتات و 
ــدود  ــای ح ــا دم ــده ت ــردن غ ــرم ک گ

فارنهایــت. درجــه   105
VLAP -6 اســتفاده از لیــزر جهــت 
ــتات از  ــورم پروس ــم و ت ــش حج کاه
طریــق ورود اشــعه بــه کانال پروســتات
7- عمــل جراحــی بــاز: برداشــتن 
تمــام و یــا قســمتی از غــده پروســتات 
در  بیشــتر  کــه  )پروســتاتکتومی( 
باعــث  پروســتات  کــه  BPH هایــی 
انســداد شــدید و مکــرر دســتگاه ادراری 

ــش  ــای ش ــان ه ــه درم ــردد و ب می گ
گانــه فــوق جــواب نمی دهــد و در 
کانســرهای پروســتات بــه کار مــی رود.

در  بیشــتر  عمــل  ایــن  نکتــه: 
بیمــاران بــا داشــتن عایمی ماننــد 
دیورتیکــول، ســنگ مثانــه و عــدم 
وضعیــت  در  قرارگرفتــن  توانایــی 

می گیــرد. لیتوتومی انجــام 
ــل  ــه عم ــاران High Risk ک 8- در بیم
آنهــا  تهاجمی بــرای  اقدامــات  و 
ــوان در مجــرای  ــاک اســت، می ت خطرن
 )Stent( پروســتاتیک اســتنت گــذاری
ــرد  ــکات ادراری ف ــا مش ــام داد ت انج
ــود. ــل ش ــادی ح ــدازه زی ــا ان ــار ت بیم
بیمــاران  از  بعضــی  در   :1 نکتــه 
متخصــص  پزشــک  تشــخیص  بــا 
از  اســت  ممکــن  اورولوژیســت 
ــه  ــی ب ــی و داروی ــای تهاجم روش ه

گــردد. اســتفاده  همزمــان  طــور 
ــاران  ــی در بیم ــور کل ــه ط ــه2: ب نکت
هــر  می گــردد  توصیــه   BPH دارای 
 FREE و PSA شــش مــاه، آزمایــش
ســونوگرافی  و   DRE معاینــه  و   PSA
ــت  ــک( جه ــورت صاحدیدپزش )درص
بررســی میــزان حجــم پروســتات و رد 
ــت  ــتات تح ــروز کانسرپروس ــردن ب ک
نظــر پزشــک اورولوژیســت انجــام 

ــرد. گی
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گذری از ادعا تا واقعیت

کدام انرژی کدام درمان؟!
ــی  ــه واژگان ــررا ب ــم مک ــای عل در دنی
ــف  ــه دارای تعاری ــم ک ــی خوری ــر م ب
دقیــق علمــی هســتند و مــی تــوان ایــن 
ــت  ــع دریاف ــع مرج ــف را از مناب تعاری
کــرد. تعاریفــی ماننــد انتروپی، فرگشــت، 
ــت و... . مســلما درک  اصــل عــدم قطعی
ــع  ــه مناب ــوع ب ــدون رج ــم ب ــن مفاهی ای
مــورد اعتمــاد میســر نمــی شــود و عامــه 
مــردم در بهتریــن حالــت تنهــا ســایه ای 
ــه  ــد. ب ــی کنن ــی را درک م ــن معان از ای
عنــوان مثــال وقتــی نام فرگشــت انســان 
مــی آیــد عمــوم مــردم فکــر مــی کننــد 
ــت  ــن اس ــه ای ــن نظری ــور ای ــه منظ ک
ــد  ــه انســان هــا از شــامپانزه هــا متول ک

شــده اند!
حــال در ایــن شــرایط دور از انتظــار 
ــن  ــودجو از ای ــرادی س ــه اف ــت ک نیس
کژفهمــی ســو اســتفاده کــرده و مقاصــد 
ــال  ــرای مث ــد. ب خــود را پیــش مــی برن
ــم  ــتفاده از مفاهی ــو اس ــا س ــرادی ب اف
فیزیکــی مبهم بــرای عمــوم و ترکیب آنها 
بــا مفاهیــم عرفانــی و فلســفی بــه ادعــا 
هایــی همچــون توانایــی انــرژی درمانی، 
هومیوپاتی، شــعور داشــتن مــواد از جمله 
مولکــول هــای آب و... دســت مــی زنند. 
در ایــن میــان وبســایت هــا و نشــریات 
زرد کــه تنهــا هدفشــان جــذب هــر چــه 
ــا انتشــار ایــن  بیشــتر خواننــده اســت ب
مطالــب، حتــی رنــگ و لعــاب دادن 
اضافــی بــه آن و حتــی تحریــف تعاریــف 
و معانــی واژگان علمــی، ســعی در جلــوه 
علمــی بخشــیدن بــه کار خــود دارنــد. به 
عنــوان مثــال ســایتی در رابطــه بــا انرژی 
درمانــی نوشــته بــود: »قانونــی داریــم در 
ــروی«!  ــون »دوب ــم قان ــه اس ــک ب فیزی
ــان ســاده میگــه  ــه زب قانــون دوبــروی ب
ــردن  ــاطع ک ــال س ــر ذره در ح ــه ه ک
مــدام انــرژی از خــود اســت.« در حالــی 
کــه در هیــچ جــای فیزیــک قانونــی بــه 
ــروی  ــم. دوب ــروی نداری ــون دوب ــام قان ن
فیزیکــدان برنــده جایــزه نوبــل بــود کــه 

نقــش اساســی در پیــش بــردن مکانیــک 
کوانتومــی داشــت ولــی مهمتریــن نظریــه 
)نــه قانــون!( او، نظریــه دوگانگــی موج-

ــه اساســا  ــواد اســت ک ــی م ذره ای تمام
ــا انــرژی نــدارد. هیــچ ارتباطــی ب

انرژی
ــد  ــته دیوی ــک نوش ــی فیزی ــاب مبان کت
هالیــدی درباره انــرژی می نویســد: »واژه 
انــرژی چنــان گســترده اســت کــه ارایــه 
یــک تعریــف روشــن بــرای آن مشــکل 
ــرژی کمیتــی  اســت. از نظــر فیزیکــی ان
ــا  ــت )ی ــه حال ــه ب ــت ک ــرده ای اس ن
ــته  ــی وابس ــد ش ــا چن ــک ی ــرایط( ی ش
ــرژی  ــن ان ــال چندی ــه ح ــا ب ــت.« ت اس
مختلــف کشــف شــده اســت کــه انــرژی 
جنبشــی، انرژی پتانســیل و انــرژی درون 
ــتند و  ــا هس ــن آنه ــم تری ــته ای مه هس
هیــچ یــک از ایــن انــرژی هــا خاصیــت 

ــد! ــی ندارن درمان

ادعاهای صورت گرفته
ــات  ــار اثب ــد ب ــی گوی ــد راســل م برتران
هــر گونــه ادعایــی بــر دوش مدعــی آن 
ــی  ــا م ــرادی ادع ــر اف ــس اگ ــت. پ اس
ــه خصوصــی  ــرژی هــای ب ــه ان ــد ک کنن
ــردن دارد،  ــان ک ــی درم ــه توانای ــد ک دارن
همــان هــا هســتند کــه مســوولیت اثبات 
ــا  ــه ب ــم ن ــد. آن ه ادعــای خــود را دارن
ــانه  ــوی رس ــه جل ــر ب ــد نف آوردن چن
هــای بــی اعتبــار کــه مــی گوینــد ایــن 
ــم بیمــاری مــا را شــفا داد.  ــا خان ــا ی آق
ایــن افــراد بایــد عملیــات درمانــی خــود 
را در شــرایط آزمایشــگاهی کنتــرل شــده 
ــال  ــا اعم ــار ب ــر ب ــار و ه ــن ب چندی
تغییــرات در مولفــه هــای مختلــف 
آزمایــش انجــام دهنــد و دانشــمندان داده 
هــای دریافتــی را تحلیــل کــرده و تاییــد 
ــوع  ــن ن ــا ای ــه آی ــد ک ــب کنن ــا تکذی ی
ــر. ــا خی ــرژی وجــود خارجــی دارد ی ان

البتــه همــان طــور کــه انتظــار مــی رود 

افــرادی حاضــر شــده انــد کــه در همیــن 
شــرایط کار هــای خــود را انجــام دهنــد. 
ــراد  ــن اف ــه از ای ــادی ک ــن بنی ــم تری مه
دعــوت بــه عمــل مــی آورد بنیــاد 
»رنــدی جیمــز« اســت کــه بــرای کســی 
کــه ادعــای خــود را اثبــات کنــد جایــزه 
ــه  ــر گرفت ــون دالری در نظ ــک میلی ی
اســت. جالــب اینکــه تــا بــه حــال هیــچ 
کــس نتوانســته ادعا هــای خــود را 

ــد. ــات کن اثب

مدرنیسم
شــاید بــه زبــان ســاده ایــن طــور بتــوان 
گفــت کــه ایــن افــراد همــان فــال گیــر 
هــا، رمــال هــا، جــن گیــر هــا و احضــار 
ــتند  ــرگردان هس ــای ارواح س ــده ه کنن
کــه فقــط امــروزه وقتــی مــی بیننــد اگــر 
ــی همچــون جــادو و نوشــتن  ــا های ادع
یــک ســری اشــکال و لغــات بــی معنــی 
کننــد و بــه مراجعــه کننــده بگوینــد کــه 

کار تــو را فــان جــن و روح بــا قــدرت 
هــای فــراوان خــود پیــش خواهنــد بــرد 
ــد،  ــردم ندارن ــان م ــازاری در می دیگــر ب
بــه ســراغ علــم آمــده و حــرف از شــعور 
ــای  ــی، دنی ــای کیهان ــرژی ه ــواد، ان م
ــوان  ــه عن ــد. ب ــی زنن ــی و... م کوانتوم
مثــال همــان وبســایت در ادامــه مطلــب 
خــود نوشــته: »شــما بــه هــر کــس فکــر 
کنیــد فکــر شــما بــه طــور آنــی و بــدون 
ــاده  ــرد آم ــار آن ف ــان در کن گذشــت زم
اســت. فکــر شــما از فضا-زمان گذشــته 
و بــا ســرعت بینهایــت بــه ســمت آن فرد 
مــی رود. بــه ایــن حالــت گــذر کوانتومی 
مــی گوینــد.« نویســنده مطلــب تنهــا در 
همیــن یــک جملــه چندیــن بــار از عــدم 
ــی  ــا مفاهیم ــده ب ــی خوانن ــنایی کاف آش
ــی  ــول و مبان ــان، اص ــون فضا-زم همچ
نســبیت خــاص و عــام و گــذر یــا 
تونل زنــی کوانتومــی ســو اســتفاده کــرده 
ــردن  ــم ک ــا ســر ه ــا ب ــرده ت و ســعی ک
ــچ  ــد و هی ــم ان ــا مبه ــه ذات ــی ک جمات
معنــا و مفهومــی ندارنــد مطلــب خــود را 
ســطح بــاال جلــوه داده و بــه خواننــده القا 
کنــد کــه حرفــش از لحــاظ علمــی تایید 
شــده اســت و اگــر کســی ســر از حــرف 
هــای او در نمــی آورد تنهــا بــه دلیــل بی 
ســوادی خــودش اســت و هیــچ اشــکالی 

ــه او وارد نیســت. ــه مقال ب

در نهایت
ــران  ــادی در ای ــراد زی ــال اف ــه ح ــا ب ت
ادعاهایــی مبنــی بــر توانایی درمــان از راه 
دور بــا اســتفاده از فرســتادن انــرژی کرده 
انــد و حتــی بعضــا بــا خــروج از کشــور 
و تهیــه برنامــه هــای تلویزیونــی اقــدام به 
شــفا دادن مــی کننــد! ایــن در حالیســت 
کــه متولیــان حــوزه ســامت در کشــور 
هیــچ گاه صاحیــت علمــی این افــراد را 
تاییــد نکــرده انــد و همــواره مــردم را از 
خطــرات اعتمــاد بــه ایــن درمــان هــای 

تاییــد نشــده بــر حــذر داشــته انــد.

نگاه

دارد  قصــد  دارو  نویــن  نشــریه 
ــای  ــنهادها و انتقاده ــرات، پیش نظ
ــان  ــوی مخاطب ــده از س ــرح ش مط
ــس  ــتون منعک ــن س ــود را در ای خ
کنــد تــا بــه صــورت مســتقیم 
هــای  راهنمایــی  از  بتوانیــم 
بکنیــم.   اســتفاده  مخاطبــان 
ــورت  ــده در ص ــه ش ــای ارای نظره
ــام در  ــر ن ــا ذک ــتنده ب ــل فرس تمای
ــر  ــد. منتظ ــد ش ــتون درج خواه س
راهنمایــی هــای شــما هســتیم.

داروســاز      ع.ساســانیان     -1
  0911 -18 . . .72

ــای  ــی ج ــت ول ــن اس ــریه وزی نش
ــار  پیشــرفت دارد. بهتراســت در کن
توضیــح  شــده  معرفــی  داروی 
و  دارو  خصــوص  در  مختصــری 
ــود  ــده آن درج ش ــرکت وارد کنن ش
ــه  ــود ک ــح داده ش ــه توضی و اینک
ــه چــه  ــن داروهــا ب ــه ای ــرای تهی ب
مراکــزی بایــد مراجعــه شــود؟ 
ــع  ــز توزی ــا مراک ــا ی ــه ه داروخان
داروهــای خــاص. یکــی از مزیــت 
هــای ایــن نشــریه اطــاع رســانی 
ــت  ــج اس ــد و رای ــای جدی داروه

داروســاز    ع.احمدیــان     -2
مطالــب آن بســیار عالــی اســت 
علی الخصــوص مقــاالت و فهرســت 
داروهایــی کــه  در نشــریه درج 
می شــود جهــت کســب آگاهــی 
و بــاال رفتــن ســطح اطاعــات 
عمومــی بیشــتر، بســیار مفید اســت.

داروســاز   م.عســگری    -3
 0 9 1 2 -6 0 . . .0 1

ماهنامــه مفیــدی اســت ضمــن 
ــتر  ــات آن بیش ــداد صفح ــه تع اینک
باشــد و اینکــه اطــاع رســانی 
ــتر  ــت دارو بیش ــوص صنع در خص

ــود. ش

امیرعلی مومنی
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مثــل  داروســازی  آمــوزش  وضــع 
بقیــه نظامهــای آموزشــی در ایــن 
ــا  ــی م ــام آموزش ــت. نظ ــور اس کش
ــد.  ــاوت نمی کن ــی تف ــان خیل ــا جه ب
ــا در  ــی م ــام آموزش ــه نظ ــا برنام مث
ــا  ــد م ــه مانن ــکا ک ــا آمری ــه ب مقایس
ــون  ــد )چ ــازی می ده ــری داروس دکت
در اروپــا معمــوال کارشناســی یــا 
کارشناســی ارشــد می دهنــد و بــه 
طــور پیوســته دکتــری نمی دهنــد( 
بــا  زیــادی  بســیار  شــباهت های 
اســت  همــان  دارند.درس هــا  هــم 
ــی  ــت. ول ــابه اس ــز مش ــب نی و مطال
ــکل  ــک مش ــن  ی ــه ای ــن هم ــا ای ب
ــت و آن  ــا هس ــی م ــام آموزش در نظ
ــت.  ــوزش اس ــری و آم ــکل یادگی ش
یعنــی نظــام مــا بیشــتر بــر پایــه حفــظ 
کــردن قــرار دارد تــا بــر پایــه فهمیــدن 
و درک کــردن. در خــارج هــم ممکــن 
ــی آنهــا  ــه باشــد ول ــن گون اســت همی
مرتبــا نقــد و بررســی می کننــد و 
ــد  ــد. چن ــکال می پردازن ــع اش ــه رف ب
ســال پیــش بــود کــه گفتنــد کل 
ایــن نظام هــای آموزشــی را بایــد 
نظامی آوردنــد  و  کــرد  دگرگــون 
ــاله  ــل مس ــه ح ــر پای ــری ب ــه یادگی ک
ــت  ــام داش )problem based learning( ن
ــت  ــی نیس ــر احتیاج ــد دیگ و می گفتن
ــن  ــد وای ــا در کاس بیاین ــه بچه ه ک
درس هــا را بخواننــد بلکــه متــن درس 
ــان  ــا خودش ــم ت ــا می دهی ــه آنه را ب
ــم  ــاتی می گذاری ــد جلس ــد. بع بخوانن
ــوب  ــه خ ــی ک ــاره آن مطالب ــا درب ت
نفهمیــده انــد برایشــان گفتگــو شــود و 
مشکاتشــان حــل شــود.یعنی یادگیری 
ــه  ــائلی ک ــکات و مس ــای مش برمبن
دارنــد و حــل آن مســائل. بعضــی 
ــورهای  ــه کش ــد ب ــا رفتن ــم ازاینج ه
خــارج و ایــن دوره را دیدند.گویــا 
ایــن دوره در خــارج کــم و بیــش 
در حــال پیــاده شــدن اســت. بــه هــر 

ــازی از  ــی داروس ــام آموزش ــال نظ ح
ــی  ــد. یک ــر بکن ــد تغیی ــر بای ــد نظ چن
ــرات  اینکــه داروســازی در حــال تغیی
شــدیدی اســت. یعنــی داروهــا در 
ــای  ــتند. نظام ه ــی هس ــال دگرگون ح
ــی  ــد. وقت ــر می کنن ــازی تغیی داروس
پلــی  )مثــل  جدیــدی  دســته های 
پیتیدهــا, پلیمرهــاو...( بــه داروهــا 
ــا  ــگ ب ــد هماهن ــوند بای ــه می ش اضاف
آن زیرســازی شــما هــم تغییــر بکنــد.
ــی  ــی تفاوت ــی خیل ــر درس ــا از نظ ام
نداریــم. منتهــا نظــام آموزشــی را 
ــم،   ــم بگوی ــوری بخواهی ــر همینط اگ

دلچســب نیســت. در همــه جــای دنیــا, 
دانشــجویان یکــی از کارهایشــان ایــن 
تحقیقاتــی  طرح هــای  کــه  اســت 
مــورد  در  )تحقیقــات  می دهنــد 
مــورد  در  تحقیقــات  آمــوزش، 
پژوهــش(. اینجــا هــم هســته توســعه 
ــن  ــا ای ــد آی ــه ببینن ــده ک ــت ش درس
درس هــا خــوب اســت، خــوب گفتــه 
ــه  ــا ن ــورد ی ــه درد می خ ــود، ب می ش
ولــی کل فرهنــگ آموزشــی ایــران بــه 
ایــن ترتیــب اســت کــه یــک اســتوانه 
ــد  ــه می گوین ــد ک ــرده ان ــت ک درس
اینهــا را بایــد بخوانــی. در آغــاز هــم 

ــام  ــه ن ــهمگینی ب ــیار س ــدهای بس س
آزمــون ورودی ســاخته انــد کــه همــه 
ــر  ــت. و اگ ــات اس ــه محفوظ ــر پای ب
ــم  ــد ه ــود بای ــون ش ــد دگرگ بخواه
در دوره ابتدایــی، هــم راهنمایــی و 
هــم در دبیرســتان طراحــی شــود کــه 
ــف  ــای مختل ــن چیزه ــه ای ــرای چ ب
بایــد خوانــده شــود. بایــد هــدف 
هریــک مطــرح شــود.در دانشــگاه 
ــی  ــای آموزش ــد هدف ه ــه بای ــم ک ه
روشــن شــود. مــا یــک برنامــه ریــزی 
جدیــدی کــرده بودیــم در داروســازی 
در  هــم  مــن  می کنــم  فکــر  کــه 

بــودم.  داخلــش 
صفحــه  چنــد  در 
برنامــه,   آن  اول 
بودیــم  گفتــه 
داروســازی  کــه 
ــت  ــش چیس هدف
و در حــدود 20 
ــرای  ــوولیت ب مس
در  داروســازی 
مطــرح  آنجــا 
بــود.  شــده 
متاســفانه ایــن 
ها  لیت  و مســو
توجــه  مــورد 
نظــام تندرســتی 

نمی گیــرد]...[ قــرار 
مســاله ایــن اســت کــه تــا 
هنگامی کــه داروســازان,  
ــازی و  ــجویان داروس دانش
داروســازی  انجمن هــای 
تخصصــی(  )عمومــی و 
نیاینــد و در رابطــه بــا آنچــه 
ــد  ــاد می گیرن ــازان ی داروس
و آنچــه بــه جامعــه پــس 
اساســی  فکــر  می دهنــد 
داروســاز  جایــگاه  نکننــد 
روشــن نمی شــود. این هــا را 
ــای  ــن درس ه ــجویان ضم ــد دانش بای

ــد. ــود بخوانن خ
ــازمان  ــش س ــال پی ــد س ــدود چن ح
ــه  ــرد ک ــان ک ــت بی ــی بهداش جهان
ــرای داروســازی 100 واحــد  اگــر ب
ــه شــود، 25درصــدآن  در نظــر گرفت
بایــد علــوم پایــه باشــد و 25درصــد 
ــرای اینکــه ایــن  علــوم اجتماعــی، ب
ــر و  ــردم س ــا م ــه ب ــرد در جامع ف
ــی،  ــع روان شناس ــه بالطب کار دارد ک
ــاق و  ــخ، اخ ــی، تاری ــه شناس جامع
ــی از  ــد. یک ــم می خواه ــاد ه اقتص
مســایلی کــه مــا بایــد بدانیــم حرفــه 
گرایــی )professionalism( اســت. مــا 

ــه  ــک حرف ــه ی ــتیم بلک ــف نیس صن
ایــم. پزشــکی هــم یــک حرفــه 
ــدی  ــای جدی ــت.حرفه تعریف ه اس
ــد  ــت نمی آین ــچ وق ــردم هی دارد. م
ــه یــک حرفــه براســاس دســتور و  ب
ــد. ــرام بگذارن ــه و ... احت بخــش نام
مــردم بــر پایــه خدمــات بــه آن 
حرفــه احتــرام می گذارنــد. اگــر 
فــردی بــه خاطــر دنــدان دردش 
ــرد  ــه ک ــکی مراجع ــدان پزش ــه دن ب
آرام  دردش  معالجــه  از  پــس  و 
ــه او  ــش ب ــا در ذهن ــان ج ــد هم ش
ــردی  ــر ف ــا اگ ــد. ام ــره می ده نم
بــه داروخانــه ای رفــت و داروســاز 
ــت  ــا او صحب ــه هــم ب ــی دو دقیق حت
دارو  تحویــل  بــه  تنهــا  و  نکــرد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرد، او را ب ــا ک اکتف
می کنــد. ارزیابــی  داروفــروش 

ــان اول  ــم از هم ــجو ه ــرای دانش ب
ــت   ــه گذاش ــد برنام ــد بای ــه می آی ک
ــا  ــرد. انجمن ه ــدف را مشــخص ک ه
بکننــد. را  کار  همیــن  بایــد  هــم 
متاســفانه جایــگاه داروســازی آن 
بایــد باشــد، نیســت.  گونــه کــه 
ــا  ــه ت ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه دلیل
ــه  ــورد حرف ــا در م ــه م ــی ک موقع
ــه  ــم ک ــم و نگویی ــی بحــث نکنی گرای
در جامعــه، مــا چــه کاره هســتیم 
ــود.  ــق نمی ش ــاز محق ــش داروس نق
ــرای  ــاره ب ــر دوب ــال های اخی در س
ــه  ــده ک ــزی ش ــه ری ــا برنام این ه
حــال  در  بدهنــد.  درس  را  اینهــا 
جامعــه  دانشــجویان،  حاضــر 
یــاد  داروخانــه  در  را  شناســی 
اینهــا  کــه  حالــی  در  می گیرنــد 
ــود  ــجو درس داده ش ــه دانش ــد ب بای
احساســی  بیمــار  بــا  بعدهــا  تــا 
ــی،  ــارش علم ــد و رفت ــورد نکن برخ

ــد. ــی باش ــی و منطق اخاق

برگرفته از کتاب نام های ماندگار در داروسازی ایران

توصیه های پیر داروسازی
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شعر فارسی

مدام دل ای دل می گفت
از سکته ی قلبی می ترسید

قرص
اکو

تست
آنژیو...

       هیچ یک افاقه نکرد

در اتاق عمل بود که فهمیدند
این بیمار سال هاست

                 دچار مرگ مغزی ست!

    اکبر اکسیر
برگرفته از مجموعه شعر ماالریا  

نحوه همکاری با نشریه نوین دارو
1. از ارسال مقاالت علمی و تخصصی و تحلیل های صاحب  نظران 
و کارشناسان به صورت تایپی همراه با مشخصات کامل نویسنده 

و یک قطعه عکس پرسنلی با ذکر ماخذ استقبال می کنیم.
2. نشــریه در رد، قبول، ویرایش، اصــالح و یا تلخیص مطالب 

مختار است.
3. مقاالت ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

4. مســئولیت مطالب چاپ شده بر عهده نویسنده بوده و نشریه 
هیچ گونه تعهدی نسبت به مواضع اعالم شده نخواهد داشت.

5. آرا و نظــرات منــدرج در مقــاالت، نامه هــا و.... لزوما نظر 
گردانندگان نشریه نیست.

6.  هرگونه مســئولیت آگهی ها و نیازمندیهای مندرج در نشریه 
نوین دارو بر عهده شــخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و 
متقاضیان استفاده از خدمات این آگهی ها و نیازمندی ها است و 

نشریه نوین دارو در این موارد هیچگونه مسوولیتی ندارد.

نسل بعدی

آقــا جــان! بنــده فکــر مــی کنــم کــه بایــد فکــری 
ــوزه  ــر ح ــم ب ــر حاک ــرز تفک ــن ط ــال ای ــه ح ب
پزشــکی بکنیــم و اال بایــد منتظــر انقــراض نســل 
پزشــک هــا باشــیم. از یــک طــرف کــه دوســتان 
ــا  ــه ب ــط اول مواجه ــه در خ ــا همیش ــک م پزش
ــر آن ممکــن اســت  ــراض هســتند و ه ــواع ام ان
ــد و  ــوزه بیفتن ــول معــروف خودشــان در ک ــه ق ب
ــواع  ــه ان ــد. از طــرف دیگــر هــم ک ــن برون از بی
ــای طبیعــی و غیــر طبیعــی از ســوی بیمــار  بای
و بســتگان او در کمیــن پزشــک هاســت ولــی از 
ــن طــرز تفکــری  ــر ای ــا بدت همــه هــر دوی اینه
ــی  ــل م ــده منتق ــه نســل آین ــم ب ــه داری اســت ک

کنیــم.
چنــد روز پیــش از پســر بــرادرم مــی پرســم مــی 

خواهــی چــه کاره شــوی؟ 
می گوید: سرباز

می پرسم: برای چه؟
می گوید: تا از وطنم دفاع کنم.

مــی پرســم: دوســت نــداری مثــل مــن و پــدرت 
پزشــک شــوی؟

می گوید: نه
می پرسم: چرا؟

مــی گویــد: نمــی خواهــم هــر روز تــرس کتــک 
خــوردن و کشــته شــدن داشــته باشــم.

خاصه از ما گفتن بود...

ــر تدریــس  ــود عــاوه ب ــر شــورین کــه از مــردم آلمــان ب دکت
ــه  ــتین دواخان ــس نخس ــازی موس ــب و دواس ــه ط در مدرس
ــود. ــه) ناصــر خســرو( ب ــان ناصری ــران( در خیاب دارالخافه)ته

ــه کــه یکــی از خیابانهــای  ــان ناصری از بناهــای معــروف خیاب
ــون،  ــه دارالفن ــه مدرس ــوان ب ــی ت ــود م ــان ب ــوب آن زم خ
ــب  ــرزا نای ــران می ــارت کام ــاره و عم ــمس العم ــارت ش عم

ــود. ــلطنه نم الس
شــورین دواخانــه خــودرا در بهتریــن خیابــان پایتخت ایــران،در 
ــن  ــه فروخت ــروع ب ــود و ش ــر نم ــاه دای ــه ش ــایگی خان همس
داروهــای اروپایــی کــرد. در اوایــل کار، مشــتریان ایــن 
ــم تهــران و اعضــای ســفارتخانه هــا  ــان مقی ــه اروپائی داروخان
بودنــد. اهالــی بومــی خیلــی کــم بــا ایــن افراد ســروکار داشــتند 
مگــر اینکــه خیــال مســخرگی و آزار و اذیــت داشــته باشــند، به 
ایــن طریــق کــه چــون داروهــای فرنگــی را )جوهــر داروهــای 
ایرانــی( مــی دانســتند جهــت تحقیــر داروهــای فرنگــی روزی 
ــد و وقتــی  ــدم( مــی طلبی یکــی مراجعــه مــی کــرد، )جوهرگن
شــورین بیجــاره و بــی خبــر اظهــار ناآشــنایی بــا داروی مــورد 
ــوع  ــذ مدف ــا کاغ ــتمال ی ــان دس ــرد، از می ــی ک ــت م درخواس
ــوع  ــن ن ــت: )از ای ــی گف ــرون آورده، م ــری بی ــا ت ــک ی خش
جوهــر گنــدم مــی خواهیــم(. روز دیگــر فــردی دیگــر بــه او 
مراجعــه کــرده و )کپســول ریــش دراز( مــی خواســت. وقتــی 
شــورین اظهــار بــی اطاعــی مــی کــرد، )پشــکل بــز( نشــانش 
ــاره( از  ــاره( )خمپ ــرص قمب ــد و )ق ــی آم ــی م ــی داد. یک م
شــورین مــی خواســت و چــون مدیــر داروخانــه تحقیــق مــی 

ــرد.  ــرار ک ــی درآورده و ف ــن صدای ــرد از پایی ک
از جملــه ایــن مســخرگی هــا و اذیــت و آزارهــا )اینکــه( روزی 
شــخصی شــرط مــی بنــدد کــه وســط داروخانــه شــورین رفــع 
ــه شــورین مراجعــه  ــه داروخان ــن ترتیــب ب ــد. بدی حاجــت کن
ــی  ــورین م ــون ش ــد و چ ــی کن ــت م ــت نف ــرده و درخواس ک
ــه  ــه دواخان ــد: ب ــی گوی ــش م ــدارد، او در جواب ــت ن ــد نف گوی
ــن  ــش را پایی ــپس تنبان ــا...( و س ــدارد باید)ش ــت ن ــه نف ای ک
کشــیده، وســط داروخانــه ادرار مــی کنــد. برخــی مــی نویســند 
ــورت  ــن ص ــت و بدی ــوده اس ــار ب ــه ب ــرای س ــرط ب ــن ش ای
ــن محظــور برنخــورد  ــار دیگــر بدی ــرای آنکــه یکب شــورین ب
نفــت هــم مــی آورد و شــخص مزبــور روز دیگــر مــی آیــدو 
ــواب  ــار ج ــورین اینب ــردو ش ــی گی ــت را م ــراغ نف ــم س بازه
مثبــت داده و از او طلــب ظــرف )نفــت( مــی کنــد. آن مــرد مــی 
گویــد بــه دواخانــه ای کــه قاطــی دواهــا نفــت بگــذارد بایــد 
)شــا...( مرتبــه ســوم کــه وارد مــی شــود و از ایــن داروخانــه 

نفــت مــی خواهــد شــورین مــی گویــد: تــو چــه کار به داشــتن 
ــم کــن! ــه را خت نداشــتن داری کارت را بکــن و غایل

امــا دکتــر شــورین در برابــر همــه ایــن مشــکات تــاب آورد 
ــه  ــید ک ــی نکش ــد و طول ــه ده ــود ادام ــه کار خ ــت ب و توانس
ــه او کــه در اواخــر  از شــهرت زیــاد برخــوردار شــد. داروخان
ــا  ــود ت ــده ب ــیس ش ــار تاس ــاه قاج ــن ش ــلطنت ناصرالی س
ــود. ــال ب ــان فع ــوی دوم همچن ــلطنت پهل ــی س ــالهای پایان س

برگرفته از:
1- پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر/ محمدتقی 

سرمدی
2-مقاالت گوناگون/ دکتر علم الدوله ثقفی
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