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بیماری هــای خــاص و صعب العــاج 
پروســه درمــان هزینه بــری دارنــد 
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــی داروه و گران
ــت  ــا وزارت بهداش ــن بیماری ه در ای
ــتر  ــه بیش ــت ک ــته اس ــر آن داش را ب
ــروه را  ــن دو گ ــاران ای ــات بیم خدم
ــه  ــش بیم ــکان تحت پوش ــد ام ــا ح ت
و در مــواردی دیگــر تحت پوشــش 
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــد. ب ــرار ده خــود ق
در طــرح تحــول ســامت، بســته هایی 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــن گروه ه ــرای ای ب
ــت  ــورت عدم حمای ــه در ص ــود ک ش
ــر از  ــازمان های بیمه گ ــه س ــه جانب هم
ــون  ــق قان ــاران طب ــن بیم ــات ای خدم
ــول  ــرح تح ــدرج در ط ــرایط من و ش
ــت  ــات تحت حمای ــن خدم ــامت، ای س
ــد. روز  ــرار بگیرن ــت ق وزارت بهداش
ــاج  ــاص و صعب الع ــاران خ ــی بیم مل
ــاه  ــد کوت ــر چن ــا ه ــد ت ــه ای ش بهان
ــن  ــوال ای ــاع و اح ــی اوض ــه بررس ب
بیمــاران بپردازیــم و شــرایط آنهــا 

ــویم. ــع ش مطل

ــاران  ــرای بیم ــد ب ــته ای جدی بس
ــاص خ

ــزی  ــی و برنامه ری ــاون فن مشــاور و مع
بهداشــت  وزارت  درمــان  معاونــت 
ایــن خصــوص گفــت: »بســته  در 
جداگانــه ای بــرای بیمــاران خــاص 
تحــول  طــرح  در  صعب العــاج  و 
ســامت در نظــر گرفتــه نشــده و فقــط 
بــه بســتری آنهــا در سیاســت های 
ــی از  ــت مال ــیز و حفاظ ــش فرانش کاه
ــود،  ــده ب ــه ش ــد توج ــاران نیازمن بیم
امــا امســال هماهنگی هــای الزم انجــام 
شــده تــا بــه زودی یــک بســته کامــل 
کــه بتوانــد تمــام نیازهــای ایــن بیماران 
ــود.« ــی ش ــد، رونمای ــش ده را پوش

ــی  ــاون فن ــاور و مع ــر، مش ــی ماه عل
درمــان  معاونــت  برنامه ریــزی  و 

افــزود: »تــاش شــد کــه ماننــد 
تحــول  طــرح  بســته های  ســایر 
ســامت، بســته ای بــرای افــراد دچــار 
ــاج  ــاص و صعب الع ــای خ بیماری ه
ــکان  ــد ام ــا ح ــه ت ــیم ک ــته باش داش
هــر دو بخــش ســرپایی و بســتری 
تحت پوشــش قــرار داده شــود کــه بــه 

می شــود.« اعــام  زودی 

بــه  خدمــات  عرضــه  تفــاوت 
ــاج ــاص و صعب الع ــاران خ بیم

ــات  ــاوت خدم ــر در خصــوص تف ماه
گــروه  دو  ایــن  بــه  عرضه شــده 
ــه  ــون ب ــه در قان ــی ک ــت: »بیماران گف
ــر  ــا ب ــرای آنه ــده و ب ــاره ش ــا اش آنه
ــر  ــی در نظ ــون حمایت های حســب قان
گرفتــه شــده شــامل بیمــاران دیالیــزی، 
و  هموفیلــی  ام.اس،  بــه  مبتایــان 
تاالســمی اســت کــه بــه بیمــاری 
آنهــا بیمــاری خــاص گفتــه می شــود. 
ــان در  ــه بیماری ش ــی ک ــه بیماران بقی
ــرد،  ــرار می گی ــاج ق ــروه صعب الع گ
بــودن  نیازمنــد  در صــورت  فقــط 
داده می شــوند؛  قــرار  تحت پوشــش 
بــرای  را  بودجــه ای  اگــر  یعنــی 
ــد،  ــص دهن ــد تخصی ــاران نیازمن بیم
ــد  ــاران نیازمن ــه بیم ــم ب ــعی می کنی س
ــات  ــم و خدم ــک کنی ــروه کم ــن گ ای
ــم.« ــش دهی ــان را پوش ــورد نیازش م
صددرصــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در  بیمــاران  بســتری  خدمــات 
ــیز  ــا فرانش ــامت ب ــول س ــرح تح ط
رایــگان  حتــی  یــا  حداقلــی 
گرفته انــد،  قــرار  تحت پوشــش 
خدمــات  »همــه  شــد:  یــادآور 
تقریبــا رایــگان  بیمــاران خــاص 
ــرار  ــه ق ــش بیم ــت و تحت پوش اس
ــاران  ــن بیم ــی از ای ــی خیل دارد. حت
ــرای  ــی ب ــد. حت ــم ندارن ــیز ه فرانش
و  ای بــی  بیمــاری  بــه  مبتایــان 

اینکــه  وجــود  بــا  نیــز  ســلیاک 
بیمــاری خــاص نیســتند، ردیــف 
بودجــه ای دیدیــم و آنهــا هــم جــزو 
ــد.« ــرار گرفته ان ــاص ق ــاران خ بیم

مشــاور و معــاون فنــی و برنامه ریــزی 
بهداشــت  وزارت  درمــان  معاونــت 
تاکیــد کــرد: »در حــال حاضر بســتری 
ــد  ــه نیازمن ــاج چ ــاران صعب الع بیم
باشــند چــه نباشــد، تحت پوشــش 
ــی بخــش ســرپایی و داروی  اســت ول
آنهــا نیازمنــد یــک بســته جدیــد 
ــم  ــات ه ــد آن خدم ــه بتوان ــت ک اس

بگیــرد.« قــرار  تحت پوشــش 

حمایــت بیمــه هــا از بیمــاران 
ــل  ــاج کام ــب الع ــاص و صع خ

ــت نیس
حمایــت  راســتای  در  ماهــر 
بیمــاران  از  بیمه گــر  ســازمان های 
ــا  ــت: »ت ــاج گف ــاص و صعب الع خ
انجــام  حمایت هــا  زیــادی  حــد 
می گیــرد ولــی کامــل و صددرصــد 
نیســت و بــه همیــن دلیل تــاش داریم 
بســته های حمایتــی جدیــد را طراحــی 
ــات را  ــه خدم ــر جــا بیم ــه ه ــم ک کنی
ــب  ــداد، در قال ــرار ن ــش ق تحت پوش
طــرح تحــول ســامت بتوانیــم خدمات 

ــم.« ــرار دهی ــش ق ــا را تحت پوش آنه
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگار »نویــن دارو« مبنــی بــر 
ــن  ــای ای ــی داروه ــی دسترس چگونگ
بیمــاران توضیــح داد: »بیمــاران خاص 
کهبــه داروهــای خــود دسترســی دارند 
ــا  ــه آنه ــوط ب ــات مرب ــه خدم و هم
تحت پوشــش اســت امــا در مــورد 
ــت  ــد معاون ــاج بای ــاران صعب الع بیم
غــذا و دارو پاســخ دهــد. مــا وارد 
در  فقــط  و  نمی شــویم  دارو  بحــث 
قالــب خدمــات درمانــی کار می کنیــم. 
ــا همــکاران خــود در معاونــت  البتــه ب
غــذا و دارو همــکاری داریــم امــا آنهــا 
بایــد در ایــن مــورد تصمیــم بگیرنــد.«

کمبود منابع، مشکلی اساسی
ماهــر در پایــان کمبــود منابــع را یکــی 
از عمــده مشــکات ایــن حــوزه دانســت 
و افــزود: »کمبــود منابــع در کشــور 
ــتیم  ــور هس ــا مجب ــود دارد و طبیعت وج
ــه اثربخشــی و هزینــه  ــر اســاس هزین ب
ــای  ــا و روش ه ــن درمان ه ــت، ای منفع
ــم. قطعــا هیــچ  ــی را انتخــاب کنی داروی
کشــوری قــدرت حمایــت کامــل از 
را  صعب العــاج  بیماری هــای  همــه 
نــدارد امــا هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا 
کمتریــن هزینــه ایــن کار را بــا بیشــترین 
بازدهــی انجــام دهیــم کــه شــاید افــراد 
بیشــتری را بتوانیــم تحت پوشــش قــرار 
دهیــم. کارهــای کارشناســی بــرای 
رســیدن بــه ایــن هــدف در حــال انجــام 
اســت و بــه زودی از طــرف وزیــر 
محتــرم بهداشــت و معــاون درمــان 

اعــام می شــود.«
در توضیــح بیشــتر بایــد گفــت، دوســال 
ــت  ــه حفاظ ــتورالعمل برنام ــش دس پی
ــاران صعب العــاج، خــاص  ــی از بیم مال

ــزی شــد. ــه ری ــد برنام و نیازمن
گیرنــده  بــر  در  دســتورالعمل  ایــن 

ــه  ــه برنام ــوط ب ــررات مرب ــط و مق ضواب
ــی  ــت مال ــه حفاظ ــتورالعمل برنام »دس
و  خــاص  صعب العــاج،  بیمــاران  از 
نیازمنــد« اســت کــه در چارچــوب 
مجموعــه برنامه هــای تحــول نظــام 
ــود و از  ــاغ می ش ــن و اب ــامت تدوی س
ــت.  ــخ 1393/02/15 الزم االجراس تاری
ــی از  ــت مال ــرح، حفاظ ــی ط ــدف کل ه
ــای  ــر هزینه ه ــد در براب ــاران نیازمن بیم

ــت. ــامت اس ــکن س کمرش
ــوان  ازجملــه اهــداف اختصاصــی می ت

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
هزینــه  و  فرانشــیز  پوشــش   -1
ضــروری  بیمــه ای  غیــر  خدمــات 
ــی،  ــخیصی، درمان ــات تش ــر اقدام نظی
ــوارد  ــی م ــات مصرف ــی، ملزوم داروی
ــد  ــاران نیازمن ــتری بیم ــرپایی و بس س

مبتــا بــه بیماری هــای خــاص
مــوارد  فرانشــیز  پوشــش   -2
ــه  ــا ب ــد مبت ــاران نیازمن ــتری بیم بس

خــاص بیماری هــای 
بیمــاران  ثبت نــام  و  شناســایی   -3

مبتــا بــه بیماری هــای خــاص 
نظامنــد  مراقبت هــای  توســعه   -4
اســاس  بــر  خــاص  بیمــاران  از 
ــای مصــوب وزارت بهداشــت راهنماه
گفتنــی اســت ارکان اجرایــی ایــن طرح 
ــه  ــن برنام ــی ای شــامل ســاختار اجرای
ــرای  ــوری اج ــتاد کش ــه س ــت ک اس
بیماری هــای  کمیته هــای  برنامــه، 
وزارت  درمــان،  معاونــت  ویــژه 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
علــوم  دانشــگاه  اجرایــی  ســتاد 
پزشــکی و ســتاد عملیاتــی بیمارســتان 
ــن  ــه تعیی ــن کمیت ــود. همچنی خواهدب
کمیتــه ای  کــه  ویــژه  بیماری هــای 
ــت گذاری  ــئولیت سیاس ــه مس ــت ک اس
ــد  ــای نیازمن ــن بیماری ه ــه و تعیی برنام
حمایــت را در معاونــت درمــان وزارت 

ــده دارد. ــه عه ــوع ب متب

طراحی بسته های جدید حمایت از بیماران صعب العالج
معاون فنی و برنامه ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت خبر می دهد:

فرحناز احمدی



دبیرانجمن داروسازان ایران در گفت و گو با »نوین دارو«:

از  دارو  خودســرانه  مصــرف 
دارو  حــوزه  معضــات  مهم تریــن 
ــازمان  ــت س ــی اس ــر زمان ــت. دی اس
ــای  ــک انجمن ه ــه کم ــذا و دارو ب غ
مختلــف از جملــه انجمــن داروســازان 
ایــران اقــدام بــه اجــرای برنامه هایــی 
ــرانه  ــرف خودس ــش مص ــرای کاه ب
مهــدی  ســید  بــا  کرده انــد.  دارو 
ــازان  ــن داروس ــر انجم ــجادی، دبی س
ــاره و برخــی دیگــر از  ــران در اینب ای
دغدغه هــای داروســازان، گفــت و 

کرده ایــم. گــو 

بــرای کنتــرل مصــرف بــی رویــه 
ــام  ــد انج ــی بای ــه کارهای دارو چ

داد؟
ــش  ــر در کاه ــای موث ــی از راه ه یک
مصــرف خودســرانه نســخه الکترونیک 
اســت. در حــال حاضــر، برنامه نســخه 
الکترونیــک به صــورت پایلــوت در 
ــد  ــی در چن ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــل  ــه به دلی ــود ک ــرا می ش ــتان اج اس
درمانــی،  روش  و  مصــرف  کنتــرل 
ــن  ــه ای ــتیم. البت ــر آن هس ــاهد تاثی ش
شــرایط  ســاخت،  نظــر  از  طــرح 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــت و پورتال اینترن
اجــرا  آنجــا  را  الکترنیــک  نســخه 
کننــد، هنــوز نواقصــی دارد. عــاوه بــر 
ایــن، انجمــن داروســازان ایــران قــرار 
ــانه ها و  ــه در رس ــن زمین ــت در ای اس
ــکاری  ــه و هم ــیما برنام در صــدا و س
بیشــتری بــا مطبوعــات داشــته باشــد. 
نوعــی  بــه  می خواهیــم  واقــع  در 
مصــرف دارو فرهنگ ســازی کنیــم. 
داروســازان  از  منظــور  همیــن  بــه 
ــه مشــارکت  ــن زمین ــته ایم در ای خواس
کننــد بــا توصیه هــای درمانــی بتواننــد 
ــت  ــرف درس ــری در مص ــش موث نق
دارو و کاهــش عــوارض جانبــی آنهــا 

ــند.  ــته باش داش
وظیفــه  کــه  اقدام هایــی  از  یکــی 

انجــام  جدیــد  ســال  در  داریــم 
ــاز و  ــگاه داروس ــت جای ــم، تثبی دهی
داروســازی اســت. بــه ایــن منظــور و 
ــه لحــاظ فرهنگــی و آگاهی رســانی  ب
بــا  بیشــتری  تعامــل  بایــد  نیــز 

باشــیم.  داشــته  رســانه ها 

ــی  ــت داروی ــما فهرس ــر ش ــه نظ ب
کشــور تــا چــه انــدازه مــورد نیــاز 
جامعــه اســت و انجمن داروســازان 
تــا چــه انــدازه در تهیــه ایــن 

ــش دارد؟ ــت نق فهرس

مــا مســتقیم دخالتــی در ایــن موضــوع 
ــذا و  ــازمان غ ــه ای در س ــم. کمیت نداری
دارو متشــکل از متخصصــان و اعضــای 
در  علمــی  انجمن هــای  مختلــف 
ایــن زمینــه کار می کننــد و انجمــن 
داروســازان در آن نماینــده ای نــدارد. در 
ایــن کمیتــه بــر اســاس نیازمنــدی کــه 
به دســت  متخصصــان  گروه هــای  از 
می آیــد، از گروه هــای علمــی پزشــکی 
ــند  ــدی می رس ــم و جمع بن ــه تصمی ب
کــه دارویــی را وارد کننــد. البتــه ســعی 
ــده ای را در  ــم نماین ــه بتوانی ــم ک داری

ــه داشــته باشــیم.  ــن کمیت ای

ــذاری دارو  ــما قیمت گ ــر ش به نظ
در ایــران منطقــی اســت؟

دارو  قیمت گــذاری  به هیچ وجــه 
سیســتم  اســاس  بــر  ایــران  در 
می گیــرد؛  انجــام  پایــه  قیمــت 
ــه  ــه ای را ارائ ــورت هزین ــی ص یعن
محــدوده  یــک  بــا  می دهنــد 
تعریف شــده و دســتوری در ســازمان 
غــذا و دارو بــا مبلغــی کــه در کمیتــه 
قیمت گــذاری بــه دســت می آیــد. 

ــه  ــن کمیت ــازان در ای ــن داروس انجم
هــم نیســت و مســتقیم نقشــی در 
ــا  ــن قیمت ه ــدارد. ای ــورد ن ــن م ای
ــت  ــن اس ــرای همی ــت. ب ــی نیس واقع
فضــای  بایــد  تولیدکننــدگان  کــه 
ــد  ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــری داش آزادت
ــه  ــواد اولی ــر اســاس م ــا را ب قیمت ه
همچنیــن  کننــد.  تعییــن  مناســب 
ــات و  ــه تحقیق ــا ب ــی از قیمت ه بخش
مطالعــات بالینــی دارو مربــوط اســت 
کــه ایــن مــوارد بایــد در نظــر گرفتــه 
ــا ســود مناســب وارد  شــود و دارو ب

ــود. ــه ش عرض
حــوزه  در  بایــد  اصــوال 
و  چارچــوب  قیمت گــذاری، 
تعریــف  متفاوتــی  دســتورالعمل 
بــرای  موجــود  شــرایط  کنیــم. 
دارویــی  زنجیــره  از  هیچ کــدام 
ــه مناســب  تولیــد، توزیــع و داروخان

. نیســت

رونــد  و  بیمه هــا  بدقولــی 
ــه ای  ــه ضرب ــا چ ــت بیمه ه پرداخ
ــد؟  ــا می زن ــاد داروخانه ه ــه اقتص ب
مثــا  نیســت؛  زیــاد  دارو  ســود 
ســود قیمــت داروهــای خارجــی 
داروهــای  و  درصــد   10 تــا   5
درصــد   22 حــدودا  وارداتــی 
ایــن ســود دارویــی در  اســت و 
نوعــی  بــه  بیمه گــر  ســازمان های 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــتهلک می ش مس
ــازمان های  ــه س ــی ک ــیوه پرداخت ش
عرضــه  عمــده  دارنــد،  بیمه گــر 
نســخ  بــه  داروخانه هــا  دارویــی 
بــا  و  می شــود  تبدیــل  بیمــه ای 
ــا،  ــه شــیوه پرداخــت بیمه ه توجــه ب
ــا  ــی اص ــات درمان ــازمان خدم س
البتــه  نــدارد.  مناســبی  وضعیــت 
ــت  ــن اجتماعــی وضعی ســازمان تامی
تفــاوت  ایــن  دارد.  مناســب تری 
فاصلــه پرداخــت، ســود ناچیــز دارو 

ــث  ــرد و باع ــن می ب ــا از بی را کام
ــره  ــی در زنجی ــه نقدینگ ــود ک می ش
دارویــی دچــار مشــکل شــود. بایــد 
ــع تامیــن اعتبــار بیمــه خدمــات  مناب
ــی  ــی خیل ــن اجتماع ــی و تامی درمان
پایدارتــر از شــرایط موجــود تعریــف 
شــود. بــا اجــرای طــرح تحــول نظام 
ســامت تعهــدات بیشــتری بــرای 
ــده  ــده ش ــر دی ــازمان های بیمه گ س
ــم  ــمتی می رفتی ــه س ــد ب ــت. بای اس
ــت  ــردم را به دس ــدی م ــه رضایتمن ک

یــم.  می آورد
ــه  ــرای بیم ــد پوشــش بیشــتری ب بای
شــود  گرفتــه  نظــر  در  داروهــا 
و همــه اینهــا باعــث بــار مالــی 
ســازمان های  بــرای  بیشــتری 
بــار  ایــن  می شــود.  بیمه گــر 
و  پیش بینــی  بایــد  بیشــتر  مالــی 
ــی  ــه نوع ــد. ب ــه می ش ــن بودج تامی
می تــوان گفــت در حــال حاضــر 
ــار را  ــن ب ــی دارد ای ــش خصوص بخ
تحمــل می کنــد و نقدینگــی خــود 
بیمــه  ســازمان های  اختیــار  در  را 
گــر قــرار داده اســت. بــا ایــن روش 
مشــکل  دچــار  قطعــا  پرداخــت 

ــد.  ــم ش خواهی

آیــا راهــکاری در نظــر گرفتــه 
ــت؟ ــده اس ش

کــه  داشــتیم  یــک خبــر خــوب 
بــا  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
ــه ای  ــرا تفاهم نام ــاه ظاه ــک رف بان
ــاه  ــک رف ــه بان ــد ک ــد کرده ان را منعق
مربــوط  اســناد  پرداخــت  تعهــد 
تامیــن  ســازمان  مطالبــات  بــه 
ــن  ــد. ای ــام می ده ــی را انج اجتماع
کار اگــر در حــد شــعار باقــی نمانــد 
ــد  ــی می توان ــد، خیل ــی نباش و مقطع
کل  در  ولــی  باشــد  کمک رســان 
ســازمان های  پرداخــت  مشــکل 

اســت.  باقــی  هنــوز  بیمه گــر 

نسخه الکترونیک، راهکاری موثر در کاهش مصرف دارو
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دکتــر اکبــر عبدالهــی اصــل در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ایفدونــا اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه در زمینــه 
اقتصــاد مقاومتــی  مطــرح اســت، امســال و ســال گذشــته 
ــت  ــدرکاران دول ــت ان ــای دس ــن فعالیت ه ــزء مهمتری ج

قــرار گرفتــه اســت.
ــع سیاســی  ــق مناف ــرای تحق ــراد ب ــزود: برخــی اف وی اف
ــا اقتصــادی  مقطعــی خــود، فضــای نادرســتی از ایــن  ی
ــن  ــد و ای ــتراتژیک ایجــاد می کنن ــری و اس فحــوای کارب
ــاد  ــی اقتص ــف علم ــول و تعری ــه اص ــت ک ــی اس در حال
ــای اقتصــاد کشــور  ــر بن ــد ســاختن زی ــی، توانمن مقاومت

ــه درون اســت. ــگاه ب ــا ن ب
ــگ  ــد از فرهن ــرد: بای ــوان ک ــوول عن ــام مس ــن مق ای
ــه  ــویم و ب ــارج ش ــی خ ــا لوکس گرای ــی ی ــرف گرای مص
ــعار  ــق ش ــرای تحق ــن ب ــم، همچنی ــه بپردازی ــع پای صنای
ــل و  ــر، تکام ــوزه دارو تغیی ــی در ح ــدام عمل ــال و اق س

ــت. ــروری اس ــعارگرایی ض دوری از ش
دکتــر عبدالهی اصــل بــا بیــان اینکــه کارخانه هــای 

داروســازی مــا در حــد کارگاه هــای کوچــک داروســازی 
در کشــورهای دیگــر و عمومــا تحت اختیــار شــرکت های 
دولتــی و شــبه دولتی هســتند، گفــت: اگــر ایــن شــرکت ها 
در یــک اقــدام عملــی کارخانه هــای کوچــک را بــا 
یکدیگــر ادغــام و شــرکت قدرتمنــد و بزرگتــری تاســیس 
ــد  ــی خــود می توانن ــوان مال ــش ت ــر افزای ــد، عــاوه ب کنن
در حــوزه صــادرات هــم خــودی نشــان بدهنــد و از اتهــام 
نداشــتن برخــی از ســاختارهای کنتــرل کیفــی و تضمیــن 
کیفیــت به دلیــل کوچــک و محــدود بودنشــان مبــرا شــوند.

مدیــرکل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر ســازمان 
ــه  ــنهاد مطروح ــر پیش ــرد: اگ ــان ک ــذا و دارو خاطرنش غ
عملیاتــی شــود و بــرای نمونــه تنهــا هلدینگ هــای 
تامیــن اجتماعــی، بانــک ملــی و ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام شرکت هایشــان را ادغــام کننــد و شــرکت های 
ــری تاســیس کننــد شــرایط کامــا  ــه مراتــب قدرتمندت ب
ــه ای  ــزوده قابل ماحظ ــود و ارزش اف ــد ب ــاوت خواه متف

ــد ــود خواهدآم ــه وج ــور ب ــرای کش ب

دبیــر شــورای بررســی و تدویــن داروهــای ایران در ســازمان 
ــا پایــگاه خبــری ســازمان غــذا و  غــذا و دارو در گفتگــو ب
دارو گفــت: بیــش از 2 هــزار و 900 دارو در فهرســت رســمی 

داروهــای کشــورثبت شــده اســت.
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب دکتــر شــکوفه نیکفــر اضافــه کــرد: ب
ایمنــی مصــرف فرآورده هــای خــون و خــون کامــل همچنین 
ــزودن  ــرای اف ــی ب ــای بین الملل ــتای تصمیم گیری ه در راس
تمــام ایــن فــرآورده هــا به زمــره لیســت داروهــا، در دســتور 

ــت. کارقرارگرفته اس
 وی افــزود : در کشــورما نیــز بــرای اینکــه خــون و 
ــای  ــما، گلبول ه ــل پاس ــه از آن مث ــای برگرفت فرآورده ه
قرمــز، پاکت هــا و انــواع آنهــا، طبــق ضوابــط دارو و نظــام 
قیمت گــذاری و تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیــرد طبــق رأی 
قاطــع اعضــای شــورای بررســی و تدویــن داروهــای ایــران 

ــزوده شــدند. ــی کشــور اف ــه فهرســت داروی ب
دکتــر نیکفــر اظهــار داشــت: ایــن تصمیم گیــری مــورد تاییــد 
ســازمان انتقــال خــون هــم بــوده اســت و تمامــی ضوابطــی 

کــه بــرای یــک دارو انجــام می شــود بــرای خــون کامــل و 
ــود. ــه می ش ــر گرفت ــز در نظ ــای آن نی فرآورده ه

ــت ها  ــده ای از سیاس ــش عم ــت: بخ ــد گف ــول دینارون ــر رس ــا: دکت ایفدون
ــت،  ــر بهداش ــد وزی ــا تایی ــه ب ــل ک ــد داخ ــت از تولی ــای حمای و برنامه ه
ــه حوزه هــای قیمــت  ــوط ب ــی شــده مرب ــوزش پزشــکی نهای ــان و آم درم

ــت. ــان اس ــش بی ــرکت های دان ــت از ش ــادرات و حمای ــذاری، ص گ
در حــوزه شــرکت های دانش بنیــان بــه آنهــا اجــازه داده خواهدشــد 
داروهــای جدیــدی کــه در دنیــا تولیــد شــده را در کشــور تولیــد و پــس 
از آن بــه فهرســت رســمی دارو هــای کشــور اضافــه کننــد. ایــن در حالــی 
ــپس  ــه و س ــت اضاف ــه فهرس ــد دارو ب ــدا بای ــته ابت ــه در گذش ــت ک اس

تولیــد می شــد.
ــرد  ــن عملک ــی، بهتری ــوزه داروی ــال 94 در ح ــرد: در س ــح ک وی تصری
ــد  ــای تولی ــهم داروه ــر س ــته از نظ ــال های گذش ــام س ــه تم ــبت ب را نس
ــه 4 ســال  ــی ک ــته ایم در حال ــی داش ــای واردات ــه داروه داخــل نســبت ب
ــوده  ــد ب ــی 40 درص ــازار داروی ــی از کل ب ــای واردات ــهم داروه ــل س قب

اســت.
ــه  ــاره ب ــا  اش ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــاون وزی مع
ــل از کل  ــد داخ ــای تولی ــدی داروه ــهم 75 درص ــه س ــتیابی ب ــه دس اینک
ــی می شــود،  ــا عمل ــه ششــم توســعه کام ــان برنام ــا پای ــی ت ــازار داروی ب

ــت  ــت، وزارت بهداش ــی دول ــت های حمایت ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــد،  ــد ش ــی خواه ــاری عملیات ــال ج ــه در س ــذا و دارو ک ــازمان غ و س
ــود. ــب تر می ش ــیار مناس ــز بس ــازی نی ــت دارو س ــرای صنع ــت ب وضعی

رییــس ســازمان غــذا و دارو در ادامــه افــزود: بخــش عمــده ای از 
سیاســت ها و برنامه هــای حمایــت از تولیــد داخــل کــه بــا تاییــد 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی نهایــی شــده اســت مربــوط 
شــرکت های  از  حمایــت  و  صــادرات  قیمت گــذاری،  حوزه هــای  بــه 

اســت. دانش بیــان 
ایــن مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه بــه شــرکت های دانــش بنیــان اجــازه 
ــده در  ــد ش ــا تولی ــه در دنی ــدی را ک ــای جدی ــد دارو ه ــد ش داده خواه
کشــور تولیــد و پــس از آن بــه فهرســت رســمی دارو هــای کشــور اضافــه 
کننــد، تاکیــد کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در گذشــته ابتــدا بایــد دارو 

ــد. ــد می ش ــه ســپس تولی ــه فهرســت اضاف ب
پتانســیل های  از  می توانــد  پــس صنعــت  ایــن  از  کــرد:  عنــوان  وی 
متخصصــان و فارغ التحصیــان دانشــکده های داروســازی کــه صرفــا 
موظــف بــه انجــام تعهــدات خــود در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 

شــود. بهره منــد  داروســازی  شــرکت های  در  هســتند، 

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد:

 قیمت گذاری، صادرات و شرکت های دانش بنیان مورد توجه وزیر بهداشت

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو تاکید کرد:
اضافه شدن خون کامل و فرآورده های خونی به فهرست رسمی دارویی کشورتغییر، تکامل، دوری از شعارگرایی، اقدام عملی در حوزه دارو
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نسخه 1: 
ــه  ــت ک ــرس اس ــاری نق ــا بیم ــاله ب ــای 52 س ــار آق بیم
به علــت ابتــا بــه پنومونــی پزشــک بــرای ایشــان داروی 

ــز کــرده: کاریترومایســین تجوی
R/Tab.colchicine                    1mg             N=60

بعداز صبحانه 1 عدد

Tab.clarithromycin     500mg        N=20
هر12 ساعت 1 عدد

نتیجه تداخل:
مصــرف همزمــان ایــن دو دارو می توانــد باعــث افزایــش 
غلظــت ســرمی کلشیســین شــود و ایجــاد ســمیت 
ــود  ــرگ ش ــث م ــت باع ــن اس ــه ممک ــد ک ــی کن داروی
ــا  ــن دو دارو خصوص ــان ای ــرف همزم ــن از مص بنابرای
ــدی  ــوی و کب ــایی های کلی ــه نارس ــا ب ــاران مبت در بیم

ــود. ــاب ش اجتن

نسخه 2:
ــت  ــال ها به عل ــه س ــاله ک ــی اســت 28 س ــار خانم بیم
اســتفاده  کاربامازپیــن  داروی  از  صــرع  بیمــاری 
بــارداری  از  اکنــون جهــت جلوگیــری  و  می کنــد 
پزشــک بــرای ایشــان قــرص LD تجویــز کــرده 

ــت. اس
R/Tab.Carbamazepine      200mg    N=100
BD
Tab.Contraceptive    LD       N=2BOX

از روز پنجم قاعدگی شبی 1 عدد

نتیجه تداخل:
ــر  ــا بی اث ــم  ی ــث ک ــن دو دارو باع ــان ای ــرف همزم مص
می توانــد  و  می شــود   LD قــرص  اثــرات  شــدن 
ــن پیشــنهاد  ــارداری ناخواســته شــود بنابرای ــه ب منجــر ب
می شــود در حیــن مصــرف داروی کاربامازپیــن از ســایر 

ــود. ــتفاده ش ــارداری اس ــری از ب ــای جلوگی روش ه

نسخه3:
بیمــار خانمــی 58 ســاله اســت کــه به علت نارســایی قلبــی از 
داروی دیگوکســین اســتفاده می کنــد و جدیــدا پزشــک بــرای 
کنتــرل آریتمــی ایشــان داروی آمیــودارون تجویــز کرده اســت.
R/Tab.Digoxine      N=100

روزی نصف قرص بعداز صبحانه

Tab.Amiodarone        200mg           N=100
BD

نتیجه تداخل:
مصــرف همزمــان دوداروی فــوق باعــث افزایــش غلظــت 
ســرمی دیگوکســین می شــود و احتمــال مســمومیت بــا این 
دارو افزایــش می یابــد بنابرایــن پیشــنهاد می شــود عایــم 
مســمومیت بــا دیگوکســین در بیمــار مرتــب ارزیابی شــود 

و در صــورت لــزوم دوز ایــن دارو کاهــش یابــد.

نسخه 4:
ــایی  ــت نارس ــه به عل ــت ک ــاله اس ــی 63 س ــار خانم بیم
ــروز  ــد و ام ــتفاده می کن ــین اس ــی از داروی دیگوکس قلب
پزشــک بــرای کنتــرل عفونــت دســتگاه تنفســی فوقانــی 

ــرده. ــز ک ایشــان داروی آزیترومایســین تجوی
R/Tab.Digoxin               N=100

روزی نصف قرص ظهرها

Cap.Azithromycine    250mg    N=6
روز اول 2عددباهم سپس روزی 1 عدد

نتیجه تداخل:
مصــرف همزمــان دو داروی فــوق باعــث افزایــش غلظــت 
ســرمی دیگوکســین و احتمــاال ایجــاد مســمومیت می شــود 
بنابرایــن پیشــنهاد می شــود عائــم مســمومیت بــا ایــن دارو 
در بیمــار مرتــب ارزیابــی و در صــورت نیاز دوز دیگوکســین 

کاهــش یابــد یــا نــوع آنتی بیوتیــک عــوض شــود.

بررسی تداخالت 
دارویی نسخ مختلف

 Meningitec چنــدی پیــش واکســن مننژیــت بــا برنــد
ــزات  ــه فل ــوده ب ــه آل ــت ک ــرار گرف ــوءظن ق ــورد س م
ســنگین اســت. گزارشــات در نهایــت در تاریــخ 6 آوریــل 
2016 ثابــت کــرد فلــزات ســنگین موجــود در ایــن برنــد 
می توانــد عامــل بــروز برخــی اختــاالت ادعــا شــده در 

کــودکان و بزرگســاالن جــوان باشــد.
ــده شــکایت ضــد واکســن مننژیــت C کــه ســاخت  پرون
شــرکت آمریکایــی Nuron Biotech اســت و در اروپــا 
ــود، در  ــش می ش ــوی CSP پخ ــرکت فرانس ــط ش توس
نوامبــر 2005 بــاز شــد. متخصصــی ادعــا کــرد کــه ایــن 
واکســن بــه ظاهــر »ســالم« و »حافــظ جــان انســان ها« 
حــاوی ذرات فلــزات ســنگینی از جملــه ســرب، زینــک 

و تیتــان اســت...
در رابطــه بــا ایــن ادعــا ارزیابی هایــی انجــام گرفــت کــه 
همگــی منفــی بــود امــا شــکایت مجــددا مطــرح و ادعــا 
ــه حــدی  ــن واکســن ب ــزات ســنگین در ای شــد ذرات فل

ــود. ــخص نمی ش ــا مش ــه در ارزیابی ه ــت ک ــز اس ری
واکســن بــرای ارزیابــی مجــدد بــه دکتــر اســتفانو مونتاناری 
از آزمایشــگاه Nanodiagonostics داده شــد. ایــن 
ــه  ــن نکت ــه ای ــود ب ــارات خ ــی در اظه ــص ایتالیای متخص
اشــاره کــرد کــه وجــود فلــزات ســنگین در یــک واکســن 
ــودک اســت و  ــدن ک ــه ب ــق مســتقیم آن ب ــی تزری ــه معن ب

چــون بــدن کــودکان توانایــی دفــع ایــن مــواد را بــه طــور 
ــا  ــلول های آنه ــته س ــزات در هس ــن فل ــد، ای ــل ندارن کام
ــن  ــای مزم ــث التهاب ه ــد باع ــد و می توان ــوب می کن رس
ــوع شــود. پانکــراس و مغــز  ــی از هــر ن ــروز اختاالت و ب
کــودکان نیــز از آســیب در امــان نیســت و در صورتــی کــه 
کــودک مبتــا بــه دیابــت باشــد احتمــال بــروز ایــن نــوع 

ــود. ــر می ش ــد براب ــاالت چن اخت
از  مــورد   21 در  داد  نشــان  مجــدد  بررســی های   
واکســن های Meningitec® آثــاری از آلودگــی بــا 
ــی آن  ــاء آلودگ ــه منش ــود دارد ک ــنگین وج ــزات س فل
مشــخص نیســت. بــه دنبــال اثبــات ایــن قضیــه و غفلــت 
در جمــع آوری   csp فرانســوی  توزیع کننــده  شــرکت 
واکســن از مراکــز درمانــی، 680 خانــواده فرانســوی علیــه 

ــد.  ــکایت کردن ــرکت ش ــن ش ای
ــن  ــق ای ــد از تزری ــدند بع ــی ش ــا مدع ــن خانواده ه ای
واکســن، فرزندانشــان دچــار مشــکات گوارشــی، 
بثــورات پوســتی، تــب بــاال، اســهال مــداوم، اختــاالت 
و...  تحریک پذیــری  و  بی قــراری  نظیــر  رفتــاری 
ــده رســیدگی  ــه ایــن پرون ــه زودی دادگاه ب شــده اند. ب

ــرد. ــد ک خواه
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ــا  ــد ت ــترون می توان ــل تستوس ــد مکم ــان می گوین محقق
80 درصــد احتمــال ســکته قلبــی- مغــزی را در مــردان 
ســالمندی کــه میــزان هورمــون تستوســترون در بــدن آنها 
ــد،  ــج می برن ــی رن ــای قلب ــت و از بیماری ه ــن اس پایی
ــده اســت  ــد کمــی متعجب کنن کاهــش دهــد. نتایــج جدی
زیــرا تاکنــون بــه نظــر می رســید مکمــل ایــن هورمــون 
ــی را  ــی- عروق ــای قلب ــه ناراحتی ه ــا ب ــال ابت احتم
ــا  ــد 755 مــرد 58 ت افزایــش می دهــد. در مطالعــه جدی
78 ســاله کــه مبتــا بــه بیمــاری کرونــر پیشــرفته بودنــد، 
زیرنظــر گرفتــه شــدند. ایــن افــراد بــه 3 گــروه تقســیم 
شــدند و هــر یــک دوزهــای مختلفــی از تستوســترون را 
بــه شــکل تزریــق یــا ژل دریافــت کردنــد. گروهــی نیــز 
ــج نشــان  ــه شــد. نتای ــوان شــاهد در نظــر گرفت ــه عن ب
ــن رده  ــترون در ای ــل تستوس ــردن مکم ــرف نک داد مص
ــی و  ــکته قلب ــال س ــد احتم ــان می توان ــنی در آقای س

مغــزی را تــا 80 درصــد افزایــش دهــد. مشــروح نتایــج 
ــکی  ــز پزش ــگران مرک ــیله پژوهش ــات به وس ــن تحقیق ای
ــس  ــکا در کنفران ــب در Salt Lake City در آمری قل
 American colloge of cardiology ســاالنه 
ــال  ــک س ــد از ی ــی ها بع ــاس بررس ــد. براس ــرح ش مط
ــد،  ــت نکــرده بودن ــه تستوســترون دریاف 64 بیمــاری ک
ــه  ــی ک ــدند در حال ــدید ش ــی ش ــات قلب ــار حم دچ
ــن  ــه دوز میانگی ــرادی ک ــان اف ــن مســاله در می ــار ای آم
ــان  ــر و در می ــد 12 نف ــرف می کردن ــترون را مص تستوس
ــورد  ــد 9 م ــرده بودن ــت ک ــاال دریاف ــه دوز ب ــانی ک کس

گــزارش شــد. 
ــار 125، 38 و 22 ســکته  ــا آم ــد ب ــال بع ــج 3 س نتای

ــود. ــاز هــم مشــابه ســال نخســت ب در 3 گــروه ب
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مترجم: مرجان حاجی بابایی

Anthim
ســازمان غــذا و داروي امریــکا مصــرف 
داروي تزریقــي انتیــم )Anthim( را 
بــراي درمــان انتراکــس یــا ســیاه زخــم 
استنشــاقي بــه همــراه آنتی بیوتیــک 
ــم  ــت. انتی ــرده اس ــد ک ــب تایی مناس
ســیاه زخم  از  پیشــگیري  بــراي 

استنشــاقي وقتــي درمان هــاي دیگــري 
در اختیــار نباشــند، تاییــد  کرده اســت.

بیمــاري  استنشــاقي،  زخــم  ســیاه 
در  مي توانــد  کــه  اســت  نــادري 
ــوده،  ــات آال ــا حیوان ــه ب ــي مواجه پ
یــا  آلــوده  حیوانــي  محصــوالت 
آزادســازي عمــدي اســپورهاي باکتــري 
ــر  ــاري در اث ــن بیم ــود. ای ــاد ش ایج
تنفــس اســپورهاي باکتــري باســیلوس 
انتراســیس ایجــاد مي شــود. در پــي 
تنفــس اســپور، باکتــري ســیاه زخــم در 
ــر می شــود و توکســین هایي  ــدن تکثی ب
ــث  ــد باع ــه مي توان ــد ک ــد مي کن تولی
آســیب شــدید، وســیع و برگشــت ناپذیر 
بافت هــا و در نهایــت مــرگ شــود. 
ســیاه زخم، یکــي از عوامــل بســیار 
ــاح هاي  ــنده در س ــوه کش ــم و بالق مه

بیوتروریســم اســت چراکــه اســپورهاي 
و  هســتند  مقــاوم  بســیار  باکتــري 
بــودن در  از طریــق آزاد  مي تواننــد 

ــد. ــترش یابن ــط گس محی
مدیــر بخــش محصــوالت ضدمیکروبي 
داروی  توســعه  و  تحقیقــات  مرکــز 
ســازمان غــذا و دارو مي گویــد: بــا 
ــي از  ــي یک ــه آمادگ ــه اینک ــه ب توج
ــر  ــا ه ــه ب ــاي مقابل ــن روش ه مهم تری
ــت،  ــمي اس ــات بیوتروریس ــوع عملی ن

یافتــن  بــرای  مــداوم  تاش هــاي 
ســیاه زخم  بیمــاري  بــراي  درمــان 
یکــي از باارزش تریــن اقداماتــي اســت 

ــت. ــده اس ــام ش ــه انج ک
ــت  ــي اس ــادي مونوکلونال ــم آنتي ب انتی
ــد توکســین هاي تولیدشــده  ــه مي توان ک
انتراســیس  باســیلوس  به وســیله 
انتیــم تحت قانــون  را خنثــي کنــد. 
حیوانــات ســازمان غــذا و دارو تاییدیــه 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــت ک ــود را دریاف خ
آنجــا  از  مي دهــد  اجــازه  قانــون 
اثربخشــي  انجــام آزمون هــاي  کــه 
در انســان ها اخاقــي یــا ســاده و 
قابل دسترســي نیســت، اثربخشــي و 
تحمــل مناســب دارو در حیوانــات، 

ــود.  ــد ش ــي و تایی بررس
و  درمــان  بــراي  انتیــم  اثربخشــي 

ســیاه زخم  برابــر  در  پروفیاکســي 
روي  کــه  مطالعاتــي  در  استنشــاقي 
حیوانــات و براســاس نجــات حیوانــات 
انجــام شــده،  مطالعــات  پایــان  در 
مقایســه  در  اســت.  شــده  بررســي 
بــا دارونمــا، حیوانــات بیشــتري در 
پایــان مطالعــه و پــس از دریافــت 
ــب  ــم در ترکی ــد. انتی ــده ماندن ــم زن انتی
ــرف  ــي مص ــاي ضدمیکروب ــا داروه ب
مي شــود بنابرایــن مي توانــد باعــث 

ــا مصــرف  ــج بهتــري در مقایســه ب نتای
تنهایــي شــود.  بــه  آنتي بیوتیک هــا 
ــب  ــرد داوطل ــم در 320 ف ــي انتی ایمن
اســت.  شــده  بررســي  ســالم 
ــده در  ــوارض گزارش ش ــن ع مهم تری
مصــرف ایــن دارو، ســردرد، خــارش، 
تنفــس  دســتگاه  عفونت هــاي 
بینــي،  گرفتگــي  ســرفه،  فوقانــي، 
تــب یونجــه و تــورم و درد در ناحیــه 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــق گ تزری
عامــت  دارو،  بســته بندي  روي 
کادر  و  بیمــاران  بــراي  هشــدار 
زیــرا  اســت  شــده  درج  پزشــکي 
دارو،  مصــرف  در  ممکن اســت 
)افزایــش  الرژیــک  واکنش هــاي 
واکنــش  شــامل  حساســیت(، 
ــن  ــن ای ــد بنابرای ــي رخ ده انافیاکس

دارو را بایــد در شــرایطي بــه کار بــرد 
کــه امــکان پایــش مریــض از لحــاظ 
حساســیتي  واکنش هــاي  بــروز 

وجــود داشــته باشــد. 
ســیاه زخم  کــه  آنجــا  از  البتــه 
ــنده اي  ــدي و کش ــیار ج ــت بس عفون
ــراي  ــم ب ــرف داروي انتی ــت، مص اس
بــه  نســبت  زخــم  ســیاه  درمــان 
ــي ناشــي از مصــرف  خطــرات احتمال

دارد. ارجحیــت  آن 

Ixekizumab
مــوردي  در  دارو  و  غــذا  ســازمان 
)ایکســکي  تالتــز  داروي  دیگــر، 
ــراي  ــاب / Ixekizumab( را ب زوم
ــوریازیس  ــه پس ــان مبتاب ــان بالغ درم
پاکــي متوســط تــا شــدید تاییــد 

ــت. ــرده اس ک
ــتي اســت  ــاري پوس پســوریازیس بیم
کــه ضایعــات قرمــز و پوســته دار ایجاد 
بیمــاري  ایــن  واقــع،  در  مي کنــد. 
نتیجــه نوعــي اختــال خودایمنــي 
ــه  ــاران ک ــوال در بیم ــه معم ــت ک اس
ــد،  ــي دارن ــای خانوادگ ــه ابت تاریخچ
ــراد  ــوال در اف ــود و معم ــاد می ش ایج
ــت.  ــم اس ــاله خوش خی ــا 35 س 15 ت
بیمــاري،  ایــن  نــوع  شــایع ترین 
پســوریازیس پــاک اســت کــه در 

بــا  صخیم،قرمــز  پوســته هاي  آن، 
ــود.  ــده مي ش ــره اي دی ــیه هاي نق حاش
توســعه  و  تحقیــق  بخــش  مدیــر 
ــت  ــد اس ــذا و دارو معتق ــازمان غ س
کــه تاییــد ایــن دارو، مي توانــد راه 
درمــان مهــم دیگــري را بــراي درمــان 
ــتي در  ــاي پوس ــي از خارش ه و رهای

ــد. ــرار ده ــاران ق ــار بیم اختی
ترکیــب فهــال تالتــز، نوعــي انتي بــادي 
ــه  ــه ب ــت ک ــاب( اس ــکي زوم )ایکس

 )17A پروتئین)اینترلوکیــن  یــک 
ــود.  ــاب مي ش ــث الته ــه باع ــت ک اس
بــه  آنتي بــادي  ایــن  اتصــال  بــا 
ــخ  ــد پاس ــن دارو مي توان ــن، ای پروتئی
التهابــي کــه در ایجــاد پاک هــاي 
ــد ــار کن ــش دارد، مه ــوریازیس نق پس

تزریقــي  صــورت  بــه  دارو  ایــن   
بــراي  بنابرایــن  مي شــود  مصــرف 
افــرادي اندیکاســیون مصــرف دارد کــه 
کاندیــد دریافــت درمــان سیســتماتیک 
ــه  ــي ک ــتفاده از داروی ــا اس ــان ب )درم
بعــد از دریافــت از طریــق دهــان 
خــون  گــردش  وارد  تزریــق،  یــا 
بــا  )درمــان  فتوتراپــي  مي شــود(، 
ــر  ــا ه ــش( ی ــعه فرابنف ــتفاده از اش اس

دو هســتند. 
در  دارو  ایــن  اثربخشــي  و  ایمنــي   

و  اتفاقــي  بالینــي  کارآزمایي هــاي 
مصــرف دارونمــا در حــدود 3866 بیمــار 
ــه  ــي ک ــوریازیس پاک ــه پس ــا ب مبت
کاندیــد درمــان سیســتمیک یــا فتوتراپي 
بودنــد، بررســي شــده اســت. نتایــج بــه 
ــه  دســت آمــده نشــان مي دهــد نتایــج ب
دســت آمــده از مصــرف تالتز در مقایســه 
بــا مصــرف دارونمــا بهتــر بــوده و باعــث 
بهبــود نســبي یــا برطــرف شــدن کامــل 

ــت. ــده اس ــتي ش ــات پوس ضایع

از آنجــا کــه تالتــز دارویــي اســت کــه 
سیســتم ایمنــي را تحت تاثیــر قــرار 
تاییــد شــده اســت کــه  مي دهــد، 
ــش  ــال افزای ــورد احتم ــاران در م بیم
ابتــا بــه عفونــت، واکنــش حساســیت 
آگاه  خودایمنــي  بیماري هــاي  یــا 
افزایــش  واکنش هــاي  شــوند. 
حساســیت شــدید، ایجــاد یــا وخیم تــر 
شــدن بیماري هــاي التهابــي روده در 
ــده  ــزارش ش ــن دارو گ ــا ای ــرف ب مص
ــراي  ــاران ب ــق بیم ــش دقی ــت. پای اس
ــرایط  ــن ش ــوع ای ــال وق بررســي احتم
ــوارض  ــن ع ــت. مهم تری ــروري اس ض
جانبــي ایــن دارو شــامل عفونت هــاي. 
دســتگاه تنفــس فوقانــي، واکتــش 
عفونت هــاي  و  تزریــق  محــل  در 

قارچي)تینــه آ( اســت.
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ــاي داروســاز  ــن نقش ه یکــي از مهم تری
ــان  ــه در درم ــامت، مداخل ــام س در نظ
بــه منظــور دســتیابي بــه نتایــج بهتــر در 

ــي بیمــاران اســت.  پروســه دارو درمان
ــدن  ــف نش ــل تعری ــا به دلی ــور م در کش
جایــگاه درســت و در نظــر نگرفتــن 
ــاي  ــا توانایي ه ــب ب ــاي متناس نقش ه
نقــش  داروســاز،  عملــي  و  علمــي 
داروســاز در عمــل بــه یــک عرضه کننــده 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــزل پی دارو تن
اگــر خدمــات دارویــي داروســاز در 
داروخانــه کمرنــگ و یــا حــذف شــود و 
صرفــا افزایــش درآمــد از طریــق افزایش 
ــه  ــه ب ــد، داروخان ــر باش ــروش مدنظ ف
یــک فروشــگاه دارویــي تبدیــل خواهــد 
ــم  ــي ه ــگاه داروی ــک فروش ــد. در ی ش
ــه موضوعیتــي دارد،  حضــور داروســاز ن

ــه لزومــي خواهــد داشــت. ن
مشــکات عدیــده اقتصادي، مشــغله هاي 
در  داروســازان  غیرتخصصــي  کاري 
داروخانه هــا، پاییــن بــودن تعرفــه عرضه 
خدمــات دارویــي و ... باعث شــده اســت 
داروســاز نتوانــد بــه شــکل ملمــوس در 

ــه ایفــاي نقــش کنــد. داروخان
ــراي  ــي ب ــت فعل ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
در  داروســازان  نقــش  کــردن  بــارز 
ــامت  ــام س ــت نظ ــه و در نهای داروخان
ــاز  ــات داروس ــف خدم ــور، بازتعری کش
در داروخانــه ضــروري اســت. اگــر 
اســتانداردهایي تدویــن شــود کــه حضور 
داروســاز در داروخانــه بــه یــک حضــور 
فعــال و مســتمر و خدمــات نامحســوس 
فعلــي بــه خدمــات محســوس، ملمــوس 
ــه از  ــود، داروخان ــل ش ــش تبدی و اثربخ
ــک  ــه ی ــاري ب ــا تج ــد صرف ــک واح ی
مرکــز عرضــه خدمــات پزشــکي و 

ــد. ــد ش ــل خواه ــي تبدی داروی

داروســاز خانــواده، طرحــی بــا 
چنــد هــدف

بیشــتر  هرچــه  به کارگیــري  بــراي 

طرحــي  داروســازان،  توانایــي 
ــن  ــواده« تدوی تحت عنوان»داروســاز خان
شــده اســت کــه اجــراي آن باعــث 
در  داروســازان  بیشــتر  نقش آفرینــي 
نظــام ســامت کشــور، ارتقــای جایــگاه 
ــوم  ــار عم ــه در انظ ــاز و داروخان داروس
و زمینه ســاز تعریــف تعرفه هــاي واقعــي 
بــراي عرضــه خدمــات دارویــي خواهــد 

ــد. ش
ــزار  ــل 12 ه ــه ورود حداق ــه ب ــا توج ب
ــي  ــور ط ــازار کار کش ــه ب ــاز ب داروس
ــي شــدن  ــده، در صــورت عمل ــه آین ده
ــه  ــبت ب ــا نس ــور، نگراني ه ــرح مذک ط
ــده اي  ــراي بخــش عم ــتغال ب ــاد اش ایج
از ایــن گــروه مرتفــع خواهــد شــد. 
ــي  ــواده ایران ــر خان ــن، ه ــر ای ــاوه ب ع
یــک داروخانــه را بــه عنــوان داروخانــه 
ــرد.  ــد ک ــاب خواه ــود انتخ ــع خ مرج
تحت پوشــش  خانواده هــاي  تعــداد 
ــا  ــدارد ام ــي ن ــه محدودیت ــک داروخان ی
ــد  ــه، بای براســاس حجــم کاري داروخان
نســبت بــه اســتخدام مســئول فنــي اقدام 
کنــد. اطاعــات افــراد تحت پوشــش هــر 
ــه  ــاز ب ــیله داروس ــم به وس ــه ه داروخان
یــک ســامانه جامــع وارد خواهــد شــد. 
ایــن اطاعــات به عنــوان شناســنامه 
و  اســتفاده  مــورد  بیمــار  ســامت 
بهره بــرداري قــرار خواهــد گرفــت. 
ــامانه  ــن س ــده در ای ــت ش ــات ثب اطاع
ــه  ــامت ک ــمند س ــاي هوش در کارت ه
ــز  ــرد، نی ــرار مي گی ــراد ق ــار اف در اختی
قابل بهره بــرداري  و  می شــود  ذخیــره 

ــود.  ــد ب خواه
ــا  ــامت عموم ــمند س ــاي هوش کارت ه
بایــد حــاوي اطاعــات کلیــدي ســامت 
ــخ  ــاري، نس ــوابق بیم ــد س ــراد مانن اف
ــات و  ــج آزمایش ــکان، نتای ــي پزش تایپ
باشــد  تصویربــرداري  گزارش هــاي 
ــیري  ــب، جلوگــ ــان مناس ــه درم ــا ب ت
ــات  ــام آزمایشــ ــاره کاري در انج از دوب
همچنیــن  و  پزشــکي  تســت هاي  و 

خطــرات ناشــي از تداخــل تجویــز 
ــد. ــک کن ــا کم داروه

نقــش داروســاز در طــرح داروســاز 
ــواده خان

پروســه  در  داروســاز  نقش آفرینــي 
ــي  ــرح ط ــن ط ــاران در ای ــان بیم درم
دو مرحلــه انجــام مي شــود؛ مرحلــه 
نخســت، بافاصله پــس از ویزیــت بیمار 
ــه  به وســیله پزشــک و مراجعــه بیمــار ب
داروخانــه و مرحلــه دوم، پــس از مصرف 
ــان و  ــش درم ــور پای ــه منظ ــا و ب داروه
ثبــت بازخــورد دارویــي بیمــاران اســت.

پــس از مراجعــه بیمــار بــه پزشــک و در 
صورت تجویــز دارو و ثبــت آن در کارت 
هوشــمند ســامت، بیمــار بــا در دســت 

داشــتن کارت مذکــور بــه داروخانــه 
مرجــع خــود مراجعــه خواهدکــرد. پــس 
از پذیــرش بیمــار در داروخانــه، اطاعات 
موجــود در کارت هوشــمند ســامت بــا 
اســتفاده از پایانــه موجــود در داروخانــه 
اســتخراج می شــود و پرینــت داروهــاي 
ــار تکنیســین هاي  ــز شــده در اختی تجوی

ــرد.  ــرار مي گی ــه ق داروخان
پرســنل آموزش دیــده داروخانــه، داروهــا 
ــاز  ــه داروس ــد و ب ــع آوري می کنن را جم
تحویــل مي  دهنــد. داروســاز ضمــن 
کنتــرل دقیــق داروهــا، نســخه را از لحاظ 
وجودنداشــتن تداخــات دارویي مــاژور، 
شــکل دارویــي، تعــداد داروهــا، دوز 
داروهــا، تاریــخ انقضــاي داروها، تناســب 
دارو بــا ســن یــا وزن بیمــار و مــواردي از 

ایــن دســت مــورد بررســي خواهــد کرد. 
ــکل،  ــتن مش ــود نداش ــورت وج در ص
داروســاز بــه بیمــار در مــورد داروهــاي 

ــد. ــاوره مي ده ــده، مش ــز ش تجوی
بایــد  بیمــار  مشــاوره،  مرحلــه  در 
راهنمایي هــاي الزم در خصــوص نحــوه 
مصــرف صحیــح، مــدت زمــان مصــرف 
دارو، تداخــات دارو بــا دارو یــا دارو بــا 
ــروز  ــورت ب ــات الزم در ص ــذا، اقدام غ
آلــرژي دارویــي، عــوارض جانبــي 
ــا  ــا و نحــوه برخــورد ب ــي داروه احتمال
آن، چگونگــي نگهــداري دارو، نحــوه 
ــاص  ــاي خ ــرف دارو در وضعیت ه مص
ــا مصــرف  ــارداري، شــیردهي ی ــد ب مانن
دخانیــات، برنــد دارویــي مــورد مصــرف 
بیمــار و ســایر مــوارد مرتبــط را از 

ــد.  ــت کن ــاز دریاف داروس
ــن  ــت ضم ــي الزم اس ــه پایان در مرحل
ــورت  ــه ص ــي ب ــتورات داروی درج دس
داروهــاي  دارویــي،  برچســب هاي 
تحویــل داده شــده )براســاس برنــد 
تحویلــي( و اقدامــات انجــام شــده بــراي 
ــت و  ــامانه ثب ــل در س ــه تفصی ــار ب بیم
به وســیله داروســاز تاییــد نهایــي شــود. 
تمامــي ایــن مراحــل بــه صــورت یــک 
چک لیســت در ســامانه وجــود خواهــد 
داشــت و بایــد ضمــن مصاحبــه بــا بیمار 

ــرد. ــل ک ــات را تکمی ــن اطاع ای
ــده  ــوان پرون ــده به عن ــات وارد ش اطاع
ســامت بیمــار در سیســتم ذخیــره شــده 
و در مراجعــات بعــدي در صــورت تکرار 
ــه ورود  ــازي ب ــار نی ــراي بیم ــخه ب نس
ــت  ــات نیس ــن اطاع ــي ای ــدد تمام مج
و تنهــا تغییــرات الزم و ضــروري ماننــد 
ــکال  ــا اش ــي ی ــتورات داروی ــر دس تغیی

ــود. ــت مي ش ــامانه ثب ــي در س داروی
نهایــي  تاییــد  از  بعــد  پایــان  در 
ــیله  ــور )به وس ــامانه مذک ــب در س مرات
داروســاز( اطاعــات وارد شــده بــه 
ــال  ــر ارس ــازمان هاي بیمه گ ــامانه س س
خواهدشــد. تاییــد نهایــي تنهــا به وســیله  

یــا  فنــي  مســئول   Finger Print
قائم مقــام وي کــه قبــا در ســامانه 
امکان پذیــر  اســت،  شــده  تعریــف 

خواهدبــود. 
ــش  ــه تحت پوش ــي ک ــورد مراجعان در م
نیــز  نیســتند  بیمه گــر  ســازمان هاي 
انجــام ایــن پروســه الزامــي اســت چراکه 
کارت هــاي هوشــمند به گونــه اي طراحي 
مي شــود کــه تاییــد نهایــي اطاعــات در 
ســامانه، الزمــه تسویه حســاب نهایــي بــا 

بیمــار خواهــد بــود.

پایش پس از مصرف دارو
ــرف دارو  ــروع مص ــس از ش ــاران پ بیم
بایــد در مــورد اثربخشــي داروهــا، بــروز 
ــي و  ــا عــوارض جانب ــرژي ی نکــردن آل
ــوند.  ــش ش ــرف دارو، پای ــت مص صح
ــروز  ــورت ب ــد در ص ــاران مي توانن بیم
ــا  ــه قب ــي ک ــا عــوارض جانب ــرژي ی آل
ــده،  ــاوره ش ــا مش ــا آنه ــورد آن ب در م
ــه  ــب را ب ــه و مرات ــه مراجع ــه داروخان ب

ــد. ــام کنن ــاز اع داروس
ــن  ــک از ای ــر ی ــروز ه ــورت ب در ص
مشــکات، مــورد با ذکــر دقیــق جزئیات 
ســامت  هوشــمند  کارت  طریــق  از 
ــي  ــوابق داروی ــخصي س ــه ش در صفح
بیمــار در ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت 
ــوص  ــار در خص ــا بیم ــود. ضمن مي ش
مشــکات ایجــاد شــده راهنمایي شــده و 
در صــورت لــزوم بــه پزشــک معالجــش 

ــد. ــد ش ــاع داده خواه ارج
ــه  ــار ب ــه بیم ــي مراجع ــت اجرای ضمان
ــي  ــکات ناش ــورد مش ــاز در م داروس
از مصــرف دارو یــا اعــام بازخــورد 
دارویــي، ســهولت دسترســي به داروســاز 
و نیــاز نداشــتن بــه گرفتــن وقــت قبلــي 

ــت. اس
اگــر عــوارض جانبــي یــا خطــاي 
دارویــي رخ داده باشــد، داروســاز مــورد 
ایــن  مي کنــد.  ثبــت  ســامانه  در  را 
اطاعــات پــس از ثبــت در ســامانه، 

داروساز خانواده کاوه ساالرمند، نیلوفر پهلوان

داروساز
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ناخن هــای ســالم می تواننــد بســیار 
زیبــا و جــذاب باشــند. در عیــن حــال 
ــان  ــرد نش ــر ف ــای ه ــر ناخن ه ظاه
ــتی  ــخصی و بهداش ــادات ش ــده ع دهن
هســت.  نیــز  بــد(  یــا  او)خــوب 
ناخن هــا معمــوال نمایانگــر حالــت 
ــتند و از  ــا هس ــدن م ــامت ب ــی س کل
ــه ســامت  ــوان ب ــا می ت ــر ناخن ه ظاه

ــرد. ــی ب ــدن پ ــی ب ــای درون اعض

بیماری های شایع ناخن
قــرار  به خاطــر  ناخن هــا 
انگشــتان(،  )انتهــای  گرفتنشــان 
ــتند.  ــیب هس ــرض آس ــه در مع همیش
 10 حــدود  ناخــن  بیماری هــای 
ــت  ــای پوس ــد از کل بیماری ه درص

می شــوند. شــامل  را 
ــا  ــک ناخن ه ــات کوچ ــر جراح اکث
زمــان  گذشــت  بــا  خودبخــود 
بهبــود می یابنــد. اگرچــه به خاطــر 
ــد رشــد ناخن هــا ممکــن  ســرعت کن
ــادی  ــدت زی ــود م ــن بهب ــت ای اس
طــول بکشــد. درمــان جراحــات 
حادتــر  و  شــدیدتر  آســیب های  و 
ممکــن اســت نیــاز بــه مداخلــه 

تخصصــی داشــته باشــد.
بیمــاری  هشــداردهنده  عایــم 
در  تغییــر  از:  عبارتنــد  ناخن هــا 
تــورم  ناخــن،  شــکل  و  رنــگ 
پوســت اطــراف ناخــن و درد. عــاوه 
ــی  ــن، باق ــکل ناخ ــگ و ش ــر رن ب
ــن  ــفید روی ناخ ــوط س ــدن خط مان
ــا  ــدن آنه ــکننده ش ــا ش ــوج دار ب و م
ــص  ــک متخص ــا ی ــا ب ــد حتم را بای

پوســت در میــان گذاشــت.

لکه های سفید
خیلــی  ناخن هــا  ســفید  لکه هــای 
لکه هــای  ایــن  هســتند.  شــایع 
کوچــک و نســبتا مــدور، به خاطــر 
ــن  ــده ناخ ــه قاع ــیدن ب ــیب رس آس
تولیــد  محــل  یعنــی  )ماتریکــس( 
به وجــود  ناخــن  ســلول های 

اهمیــت  لکه هــا  ایــن  می آینــد. 
ــرف  ــج برط ــد و به تدری ــادی دارن زی
پــا  ناخن هــای  گاهــی  می شــوند. 
در اثــر پوشــیدن کفش هــای تنــگ 
آســیب  ورزشــی  فعالیت هــای  و 

. می بیننــد

خونریزی های خطی
پــاره شــدن عــروق خونــی در بســتر 
خطــوط  پیدایــش  باعــث  ناخــن 

ــر صفحــه  ــودی در زی ــک و عم باری
خونریزی هــای  می شــود.  ناخــن 
ــیب  ــل آس ــا به دلی ــن ی ــی ناخ خط
ــر  ــا به خاط ــا ی ــه ناخن ه ــیدن ب رس
داروهــای  بعضــی  از  اســتفاده 
بعضــی  اثــر  در  نیــز  و  خــاص 
بیماری هــا به وجــود می آینــد. بــا 
ــان  ــل هم ــایع ترین دلی ــن حــال ش ای
در  ناخن هــا  بــه  آسیب رســیدن 

ــت. ــه اس ــر ضرب اث

رشد روبه داخل ناخن ها
گوشــت  بداخــل  ناخن هــا  رشــد 
عارضــه ای شــایع اســت وبویــژه 
پــا  شســت  انگشــتان  ناخن هــای 
کوتــاه  می شــوند.  مبتــا  آن  بــه 
و  ناخن هــا  نادرســت  کــردن 
ــد  ــا ب ــگ و ی ــهای تن ــیدن کفش پوش
ــه  ــود ک ــب ش ــد موج ــکل می توان ش
ــود  ــده ش ــن خمی ــه ناخ ــک گوش ی
ــد  ــت رش ــل پوس ــمت داخ ــه س و ب

ــد  ــا می توانن ــه ناخن ه ــد. اینگون کن
خیلــی دردنــاک باشــند و گاهــی 
شــوند.  عفونــت  دچــار  حتــی 
ناخــن(  ناخن)کشــیدن  جراحــی 
ماتریکــس  تخریــب  بــا  همــراه 
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  آن 
رشــد مجــدد ناخــن، آخریــن راه 
ــکل  ــن مش ــی ای ــان قطع ــل درم ح
ایــن  اســت. بــرای پیشــگیری از 
ضایعــه همیشــه ناخن هــای خــود 
نــه  راســت)و  خــط  یــک  در  را 
ــد  ــاه کنی ــره( کوت ــورت نیم دای به ص
و از پوشــیدن کفــش تنــگ اجتنــاب 

نمائیــد.

عفونت های قارچی
ــای قارچــی ناخــن حــدود  عفونت ه
بیماری هــای  درصــدکل  پنجــاه 
و  می دهنــد  تشــکیل  را  ناخــن 
ــیار  ــت بس ــن اس ــا ممک ــان آنه درم
عفونت هــا  ایــن  باشــد.  مشــکل 
کــه در انگشــت های پــا شــایع  تر 
ــب  ــب موج ــتند، اغل ــت هس از دس
جــدا شــدن انتهــای ناخــن از بســتر 
ــواد  ــر آن، م ــاوه ب ــوند. ع آن می ش
زائــد بــه رنــگ ســفید، زرد یــا 
ــتر  ــر بس ــت در زی ــن اس ــیاه ممک س
ــن  ــگ ناخ ــد و رن ــع یاب ــن تجم ناخ

ــد. ــر ده را تغیی
نــوک ناخــن بــا پوســت قاعــده 
به وســیله  می توانــد  هــم  ناخــن 
قــرار  تهاجــم  مــورد  قــارچ 
به خاطــر  پــا  ناخن هــای  گیــرد. 
قــرار داشــتن در فضــای گــرم و 
بیشــتر  بســیار  کفــش،  مرطــوب 
بــه  ابتــا  دســت  ناخن هــای  از 
هســتند.  قارچــی  عفونت هــای 
قارچــی  عفونت هــای  درمــان 
اســت.  طوالنــی  بســیار  ناخــن 
ــتفاده از  ــدون اس ــن ب ــیدن ناخ کش
ــد  ــا مفی ــارچ غالب ــد ق ــای ض داروه
ــراه  ــاری هم ــود بیم ــا ع ــت و ب نیس

اســت.

ناخن ها، آینه ای از سالمت
ویژه

مرکــز  بــه  خــودکار  به صــورت 
عــوارض جانبــي دارویــي وزارت 
ــد  ــال خواه ــت )ADR( ارس بهداش
شــد. تمامــي تاییدیه هــا در ایــن 
 Finger ســامانه بــا اســتفاده از
Print انجــام مي گیــرد، بنابرایــن 
امــکان دخالــت غیرداروســاز در امور 

ــود. ــدور نخواهدب ــا مق ــي عم فن
سایر جوانب و مزایاي طرح 

-امــکان تحویــل دارو بــراي مصــرف 
طوالنــي مــدت بــراي بیمــاران مزمن 

)refill(
-امــکان غربالگــري بیمــاران در 

داروخانــه
نداشــتن نیــاز بــه تاســیس داروخانــه 
ــش  ــي و کاه ــاي دولت در کلینیک ه
ســهم دولــت از بــازار دارویي کشــور 
ــه  ــود داروخان ــه وج ــه ب ــا توج ب
ــي ــواده ایران ــر خان ــراي ه مرجــع ب

تغییــر نــگاه بــه داروخانــه بــه عنــوان 
یــک بنــگاه صرفــا اقتصــادي

-امــکان نظرســنجي دقیــق و آنایــن 
و  داروخانــه  عملکــرد  مــورد  در 

داروســازان
ــي  ــه واقع ــن تعرف ــب و تعیی -تصوی
ــود  ــي و بهب ــات داروی ــه خدم عرض
ــه  ــا ب ــادي داروخانه ه ــاع اقتص اوض

ــوازن ــورت مت ص
-بهبــود وضعیــت اشــتغال مســئوالن 
فنــي و امــکان افزایــش حقــوق 

ــان ایش
-تعییــن حقــوق مســئوالن فنــي بــر 
ــوق  ــا )حق ــم کاري آنه ــاس حج اس

ــس( ــت+ پرکی ثاب
-ایجــاد اطمینــان نســبت بــه دخالت 
ــور  ــازان در ام ــر داروس ــردن غی نک

ــه فنــي داروخان
-بــه حداقــل رســیدن کســورات 

بیمــه اي داروخانــه
-خریــد و انبــار داروهــا بــا توجــه به 

الگوی مصــرف بیمــاران منطقه

دکتر حسین طباطبائی
متخصص پوست، عضو هیئت علمی 
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عفونت های میکروبی
در  درد  و  قرمــزی  تــورم،  بــروز 
ــه و  ــن، ضرب ــراف ناخ ــای اط چین ه
آســیب بــه ناخــن وپوســت اطــراف آن 
و بــا تمــاس مــداوم و مکــرر بــا آب و 

ــت. ــیمیایی اس ــواد ش م

عقربک )پارونیشی(
تــورم  بــا  )پارونیشــی(  عقربــک 
ــن  ــراف ناخ ــت اط ــزی پوس و قرم
در  و  می شــود  شــروع  دســت 
دیــده  کمتــر  پــا  ناخن هــای 
اســت  ممکــن  بیمــاری  می شــود. 
حــاد باشــد کــه در ایــن مــوارد 
ــه اطــراف  ــه ب ســرعت پــس از ضرب
وجویــدن   کنــدن  بــا  ناخــن، 
می شــود.  ایجــاد  کوتیکــول 
عقربــک حــاد معمــوال در نتیجــه 
ــای  ــا باکتری ه ــه ب ــی اســت ک عفونت
اســترینوکوک  بــا  اســتافیلوکوک 
احتمــال  امــا  می شــود  ایجــاد 
میکروب هــا  ســایر  بــا  آلودگــی 

دارد. وجــود  نیــز 

ســبب  حــاد  پارونیشــی  عــود   
ــود. ــن می ش ــی مزم ــاد پارونیش ایج

بوســیله  کــه  را  حــاد  عقربــک 
می شــود،  ایجــاد  باکتری هــا 
ــای  ــا محلول ه ــا ب ــا پماده ــد ب بای
پانســمان های  آنتی بیوتیکــی، 
ــاز  ــورت نی ــتیک و در ص ــید اس اس
خوراکــی  آنتی بیوتیک هــای 

درمــان کــرد.
ــن  ــن معمــوال ای ــک مزم ــرای عقرب ب

ــود: ــز می ش ــا تجوی داروه
بــا  کورتــون دار  ترکیب هــای   •

قــارچ ضــد  داروهــای 
• محلول های خشــک کننده

• داروهای خوراکی ضدقارچ
ازداروهــای  اســتفاده  به نــدرت 
وضدقــارچ  ضدباکتــری  خوراکــی 
بــرای درمــان عقربــک حــاد یــا 
دوره  یــک  صــورت  بــه  مزمــن 
طوالنــی ضــرورت پیــدا می کنــد. 
روش هــای جراحــی نیــز ممکــن 

اســت الزم شــوند.
زیــر  مــوارد  بــروز  درصــورت 

تمــاس  پزشــک  بــا  بایــد  بیمــار 
: د بگیــر

قرمــزی  یــک  کوتیکــول  کنــار   •
آیــد. به وجــود 

از  پــس  ســاعت   48 عفونــت   •
ــود. ــر نش ــی بهت ــای خانگ درمان ه

ــل از  ــس از 7 روز کام ــت پ • عفون
ــد. ــه باش ــن نرفت بی

ــه  ــا ب ــرای ابت ــددی ب ــل متع دالی
عقربــک مزمــن وجــود دارد کــه 

از: عبارتنــد 
پــاک  در  کــه  شــیمیایی  مــواد   •
صنعتــی  یــا  خانگــی  کننده هــای 

دارد. وجــود 
• آســیب مکرر به ناخن 

مایــع  آب،  بــا  زیــاد  تمــاس   •
دیگــر شــوینده های  و  ظرفشــویی 

• واکنــش به مواد غذایی
را  انگشــت خــود  کــه  بچه هایــی 
می مکنــد، به دلیــل وجــود قــارچ 
کاندیــدا در بــزاق و اینکــه بــزاق 
اســت،  آب  از  تحریک کننده  تــر 
ممکــن اســت پارونیشــی پیــدا کننــد. 

پســوریازیس  کــه  هــم  افــرادی 
ــانس  ــد، ش ــد دارن ــاری قن ــا بیم ی
ــک  ــه عقرب ــا ب ــرای ابت ــتری ب بیش

ــد. ــن دارن مزم

تومورها و زگیل ها
در  می تواننــد  وزگیل هــا  تومورهــا 
ــا  همــه جــای ناخــن یافــت شــوند. ب
ــا  ــور ی ــر رشــد توم ــن حــال، در اث ای
ــت  ــن اس ــن ممک ــه ناخ ــل، صفح زگی
ــی  ــا حت ــود ی ــر شــکل ش ــار تغیی دچ

ــرود. ــن ب ــود و از بی ــب ش تخری
بــه  را  ناخــن  تومورهــای 
وغیرســرطانی  ســرطانی  دوگــروه 
می کننــد.  تقســیم  )خوش خیــم( 
تومورهــای  شــایع ترین 
هســتند.  زگیل هــا  غیرســرطانی، 
ویروســی  عفونت هــای  زگیل هــا 
ــا  ــراف ی ــت  اط ــه پوس ــتند ک هس
ــرار  ــورد تهاجــم ق ــر ناخــن را م زی
ــتند و  ــاک هس ــا دردن ــد. اینه می دهن
گاهــی موجــب محدودشــدن کاربــرد 
انگشــت مبتــا می شــوند. درمــان 
ــت و  ــی اس ــا طوالن ــاده ام ــا س آنه
یــا  منجمدکــردن  شــامل  معمــوال 
ــا مــواد شــیمیایی  ســوزاندن محــل ب
و برداشــت زگیــل اســت. اگــر زگیــل 
چین هــای  زیــر  بــه  تومــور  یــا 
ــر  ــا در زی ــد ی ــترش یاب ــن گس ناخ
ــد،  ــته باش ــرار داش ــن ق ــه ناخ صفح
ممکــن اســت بــرای برداشــت آن 

ــد. ــی باش ــل جراح ــه عم ــاز ب نی

پسوریازیس ناخن 
ــن  ــاری مزم ــک بیم ــوریازیس ی پس
ــت  ــاب پوس ــث الته ــه باع ــت ک اس
می شــود و در نتیجــه آن غالبــا در 
و  زانوهــا  آرنج هــا،  پوست ســر، 
ــره ای  ــفید نق ــته های س ــت، پوس پش
می شــود.در  تشــکیل  ضخیــم  و 
ــث  ــوریازیس باع ــه پس ــی ک بیماران
احتمــال  شــده،  مفاصــل  التهــاب 
اســت. بیشــتر  ناخن هــا  ابتــای 

ــای  ــا داروه ــوریازیس ب ــان پس درم
نــور  کورتونهــا،  ماننــد  موضعــی 
داروهــای  و  بنفــش  مــاورای 
ــراف  ــون اط ــق کورت ــی )تزری تزریق

تــا   4 کــه گاهــی هــر  ناخن هــا 
یــا  می شــود(  تکــرار  هفتــه   6

خوراکــی اســت.
متوترکســات  خوراکــی:  داروهــای 
درمــان  در  کــه  اســت  دارویــی 
ســرطان ها و التهــاب مفاصــل اســتفاده 
شــده و ممکــن اســت در انــواع شــدید 
ــه کار رود.  ــز ب ــن نی پســوریازیس ناخ
و  تیــگازون  منجملــه  رتینوئیدهــا 
نئوتیــگازون کــه از مشــتقات ویتامیــن 
ــه کار  ــاری ب ــان بیم A هســتند در درم
ــت  ــن اس ــر دو دارو ممک ــد. ه می رون
عــوارض جــدی داشــته باشــند و 
ــز شــوند.  ــد توســط پزشــک تجوی بای
پزشــک ممکــن اســت ایــن داروهــارا 
بــه تنهایــی یــا همــراه بــا نــور مــاوراء 

ــد. ــز کن ــش تجوی بنف

ناخن ها، دریچه ای به سامت
نــکات  می تواننــد  ناخن هــا 
ــر  ــی ه ــامت کل ــاره س ــیاری درب بس
ــا  ــیاری از بیماریه ــد. بس ــرد بگوین ف
بــا  می تــوان  را  حــاد  حــاالت  و 
ــا  ــرات در ناخن ه ــروز تغیی مشــاهده ب
کشــف کــرد. بســیاری از پزشــکان در 
هنــگام معاینــه بالینــی، ناخن هــا را 
نیــز به دقــت مــورد بررســی قــرار 
بیماری هایــی  می دهنــد. شــایع ترین 
تاثیــر  ناخن هــا  بــرروی  کــه 
می گذارنــد همــراه بــا تاثیــر آنهــا 
بــرروی ناخــن در جــدول ایــن صفحــه 

شــده اند. خاصــه 
مشــکات ناخــن می تواننــد مانــع 
ــط  ــک توس ــام کوچ ــتن اجس از برداش
ــل  ــن را مخت ــده، راه رفت ــتان ش انگش
ــز  ــه را نی ــس المس ــی ح ــد و حت کنن

تحت الشــعاع قــرار دهنــد.
مشــکات ناخــن کــه در کودکی شــایع 
نیســتند، در بزرگســالی بســیار گسترده 
ــادی از بزرگســاالن  ــداد زی شــده و تع
ــر  ــن ام ــد. ای ــود می کنن ــار خ را گرفت
ناخن هــا  به خاطــر آسیب پذیرشــدن 
در برابــر عفونتهــای قارچــی، افزایــش 
ــن،  ــش س ــا افزای ــن ب ــت ناخ ضخام
ــون  ــردش خ ــکات در گ ــروز مش ب
مویرگــی بســتر ناخــن و نیــز اســتفاده 

ــداوم از داروهاســت. م

9ویژه

ناخن در جداول زیر گذارند همراه با تاثیر آنها برروی ها تاثیر میی که برروی ناخنهایبیماری
 اند.خالصه شده

 ظاهرناخن بیماری
 ها سفید هستندناخن بیماری کبدی

 هایبیماری
 کلیوی

 نصف ناخن صورتی و نصف دیگرش سفید هستند.

 بستر ناخن قرمز است. بیماری قلبی
 شود.ها زرد و ضخیم شده، سرعت رشد آنها کند میناخن ریوی هایبیماری

 رنگ پریده است. بستر ناخن خونیکم
دیابت)بیماری 

 قند(
ها زرد رنگ بوده و کمی قرمزی در قاعده آنها دیده ناخن

 شود.می
توانند مانع از برداشتن اجسام کوچک توسط انگشتان شده، راه رفتن را مشکالت ناخن می

 الشعاع قرار دهند.مختل کنند و حتی حس المسه را نیز تحت

ع نیستند، در بزرگسالی بسیار گسترده شده و تعداد زیادی از مشکالت ناخن که در کودکی شای
 بزرگساالن را 

ها در برابر عفونتهای قارچی، پذیرشدن ناخنآسیب خاطربهکنند. این امر گرفتار خود می
افزایش ضخامت ناخن با افزایش سن، بروز مشکالت در گردش خون مویرگی بستر ناخن و 

 ست.نیز استفاده مداوم از داروها ا

 اصول کلی مراقبت از ناخن
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نگاهی به بیماری آسم و درمان دارویی آن دکتر محمدرضا نیسیان

فارماکولوژیست

در بیمــاری آســم راه هــای هوایــی 
ــوند  ــت می ش ــی قابل برگش ــار تنگ دچ
کــه بــر اثــر تحریــک عوامــل خارجــی 
ــوان  ــم را می ت ــد. آس ــود می آی به وج

بــه دودســته کلــی تقســیم کــرد:
1- آسم آلرژیک

2- آسم ایدیوسنکراتیک

عوامل ایجادکننده بیماری:
عوامــل  بیمــاری  ایــن  بــروز  در 
ــه: ــتند از جمل ــل هس ــددی دخی متع

1- مواد آلرژن
2- مصرف سیگار و قلیان

3- عفونت های مختلف ریوی
4- رایحه انواع عطر

5- انجام ورزش های سنگین
6- هوای سرد

7- گرده گل ها و درختان
8- خشکی یا رطوبت شدید هوا

ــه  ــی از جمل ــواد غذای 9- بعضــی از م
ــکات ــل و ش ــرغ، آجی تخم م

10- استرس و اضطراب
11- بعضی از داروها مثل آسپیرین

مثــل  بیماری هــا  از  بعضــی   -12
ریفاکــس معــده بــه مــری

آلوده کننده هــای  از  بعضــی   -13
ــم و  ــات، پش ــت حیوان ــی، پوس صنعت

ــرک ک

عائم بیماری:
عائم اصلی شامل:

1- تنگی نفس حمله ای
بــا  همــراه  قفسه ســینه  ســفتی   -2
صــدای ویزینــگ کــه در هــر دو جــزء 
تنفســی شــنیده و بــازدم طوالنــی 

. می شــود
3- سرفه

ســایر عائمــی کــه ممکــن اســت 
دیــده شــود:

1- تاکیکاردی 

2- طوالنی شدن زمان بازدم
3- هایپرپنه
4- سیانوز

5- نبض پارادوکس
الزم بتوضیــح اســت کــه در آســم 
ــی  ــق و تنگ ــتریدور، تعری ــدید اس ش
ــده  ــز دی ــن اســتراحت نی نفــس در حی

. می شــود

عوامل تشخیصی:
جهــت تاییــد عائــم بالینــی ایــن 
ــتفاده  ــر اس ــت های زی ــاری از تس بیم

: می شــود
CBC -1
ABG -2

3- آزمایش کامل خلط
4- اسپیرومتری

5- عکس قفسه سینه
6- سمع کامل ریه

7- تســت های آلرژیــک پوســتی و 
ــون ــی خ ائوزینوفیل

8- جهــت افتــراق آســم بــا درد قلبــی 
ECG گرفتــن

درمان دارویی:
ــه  ــی ایــن بیمــاری ب ــان داروی درم

می شــود: تقســیم  دوقســمت 
1- درمان حمله حاد بیماری

2- درمان آسم مزمن
در کنتــرل و درمــان دارویــی ایــن 
بیمــاری عمدتــا از دودســته داروی 

می شــود: اســتفاده  اصلــی 
انقبــاض  مهارکننــده  داروهــای   -1
می تواننــد  )کــه  صــاف  عضــات 
دهنــد(  بهبــود  بیمــاررا  ســریع 
مثــل  متیل گزانتین هــا  ماننــد 
آنتی کولینرژیک هــا  آمینوفیلیــن، 
برومایــد،  ایپراتروپیــوم  مثــل 

ــالبوتامول و  ــل س ــا مث بتاآدرنرژیک ه
اپی نفریــن. مثــل  ســمپاتومیمتیک ها 

ضدالتهــاب  داروهــای   -2
بلندمــدت  در  می تواننــد  )کــه 
ماننــد  کننــد(  کنتــرل  را  بیمــاری 
گلوکوکورتیکوئیدهــا مثــل بکلومتــازون 
مثــل  لوکوتریــن  مهارکننده هــای  و 
تثبیت کننده هــای  و  مونته لوکاســت 
ــن  ــل کرومولی ــل ها مث ــا ماست س غش

ســدیم.
الزم به توضیــح اســت در خــال درمــان 
ــت  ــت عفون ــار به عل ممکــن اســت بیم
ــای  ــا آنتی بیوتیک ه ــان ب ــه درم ــاز ب نی
موثــر بــر عفونت هــای دســتگاه تنفســی 
ــا  ــن داروه ــه ای ــه از جمل ــد ک ــدا کن پی
ــه سفتریاکســون، سفکســیم،  ــوان ب می ت
آزیترومایســین،  کاریترومایســین، 
کوآموکســی کاو و جمی فلوکساســین 

اشــاره کــرد.

بــرای  نمونــه  دارویــی  نســخه های 
کنتــرل آســم حملــه ای حــاد

نسخه1
ابتدا تجویز اکسیژن

R/Amp.Epinephrine        N=ll
05/0-1/    mg  Sc
Oralspray.salbutamol     N=l

هر4 تا 6 ساعت 1 تا 2 پاف
Amp.Dexamethason         N=l
IV
A m p . a m i n o p h y l i n e             
250mg      N=l
ــق  ــق و تزری ــتروز رقی ــرم دکس در س

ــود ش
Serum.Dextrose  5%  500cc 
N=l

برای تزریق آمپول آمینوفیلین
نسخه2

ابتداتجویز اکسیژن
R/Oralspray.salbutamol        N=l

هر4 ساعت 1 پاف
Oralspray.Ipratropium           
N = l

هر6 ساعت 2 پاف
Amp.Methylpredinsolone     
250mg        N=4

هر6ســاعت 120 تــا 180میلی گــرم 
ــدی وری

Amp.Aminophyline      250 mg    
N=l
ــق  ــق و تزری ــتروز رقی ــرم دکس در س

ــود. ش
Sorum.Dextrose   5%  500cc         
N=l

برای تزریق آمپول آمینوفیلین
نســخه های دارویــی نمونــه جهــت 

ــن: ــم مزم ــرل آس کنت
R /O ra l sp ra y. sa lme t ro l    
50mcg/puff    N=l

صبح و شب 1 پاف

Oralspray.Beclomethasone   
50mcg/puff          N=l

هر6 ساعت 2 پاف

نسخه3
R/Inhalercap.cromolynSodium  
20mg    N=2BOX
هــر6 ســاعت 1 کپســول استنشــاق 

ــود. ش
Tab.zafirlukast    10mg                 
N = 5 0

هر12ساعت 1 عدد
Tab.prednisolone      5mg       
N=100

بعداز صبحانه1عدد

نسخه4
Tab.theophyline     200mg       
N=50

هر12 ساعت 1 عدد
Tab.zafirlukast                    10mg              
N=50

هر 12 ساعت 1 عدد
Oral spray.Salbutamol             
N = 2

هر4 تا 6 ساعت 1 تا 2 پاف
Amp.Methylprednisolon              
40mg      N=2

ماهی 1 عدد در عضله

نسخه5
Oral spray.Salmetrol + 
Fluticasone   25125/mcg/dose     
N=2

هر12 ساعت 1 پاف
Tab.Montelukast    10mg       
N=50

عصرها 1 عدد
Tab.Ketotifen           1mg         
N= 6 0

شب ها1 عدد



ــا  ــه )Turmeric( ب ــاه زردچوب گی
 Curcuma longa علمــی  نــام 
، یــک گیــاه پایــا از خانــواده 
 )Zingiberaceae( زنجبیــل 
اســت کــه بــه طــور وســیعی 
ــایر  ــن و س ــد، چی ــیا ، هن در آس
هــوای  و  آب  بــا  کشــورهایی 
می شــود.  کشــت  گرمســیری 
برگ هــای  دارای  گیــاه  ایــن 
و گل هــای  دوک ماننــد کشــیده 
اســت.  زردرنــگ  قیفی شــکل 
ریــزوم ایــن گیــاه، بخــش دارویــی 
آن محســوب می شــود و پــودر 
به عنــوان  از آن اغلــب  حاصــل 
ــده  ــده و رنگ دهن ــه طعم دهن ادوی
غــذا اســتفاده می شــود.  ایــن 
گیــاه از گذشــته دور در کشــورهای 
ــوان داروی  ــه عن ــد ب ــن و هن چی
درمــان  ضدنفــخ،  ضدالتهــاب، 
یرقــان، ناراحتی هــای قاعدگــی، 
ــج  ــون در ادرار و قولن ــود خ وج
کاربــرد داشــته اســت. همچنیــن به 
ــان درد  ــی در درم ــورت موضع ص
ــوده  ــتفاده ب ــورد اس ــاب م و الته

ــت. اس
مطالعــات اخیر بیشــتر روی خواص 
ــد  ــی، ض ــیدان، ضدالتهاب آنتی اکس
ســرطانی، حفاظت از کبــد، خواص 
آنتــی میکروبیــو، مــوارد مصرف آن 
در بیماری هــای قلبــی و عروقــی و 
ــده  ــز ش ــوارش متمرک ــتگاه گ دس

اســت.

مواد موثره: 
حــاوی  زردچوبــه  گیــاه  ریــزوم 
ترکیبــات مختلفــی اســت کــه مســئول 
اعمــال فارماکولوژیــک آن هســتند. 
ــد از: ــات عبارتن ــن ترکیب ــی از ای برخ
ــن،  ــامل: کورکومی ــا ش کورکومینوئیده
دمتوکســی کوکرکومیــن، بی دمتوکســی 

ســیکلوکورکومین،  و  کورکومیــن 
تومــرون،  ماننــد  فــرار  ترکیبــات 
ســایر  زینجیبــرون.  و  آتالنتــون 
ــا  ــا، پروتئین ه ــامل قنده ــات ش ترکیب

رزیـــن هاست. و 

مصارف درمانی: 
خواص آنتی اکسیدان:

روغنــی  و  آبــی  عصاره هــای 
زردچوبــه و کورکومیــن موجــود در آن 
ــوی و  دارای خــواص آنتی اکســیدان ق
 C و E ــای ــا ویتامین ه ــه ب قابل مقایس

ــت.  اس

اثرات محافظت کننده کبد:
ــات نشــان داده اســت  ــج تحقیق نتای
حفاظت کنندگــی  خــواص  کــه 
کبــد ترکیبــات زردچوبــه مشــابه 
ــه  ــت ک ــیلیمارین اس ــب س ــا ترکی ب
ــیدانی  ــواص آنتی اکس ــا از خ عمدت
می شــود.  ناشــی  زرچوبــه 
ــرده  ــی مشــخص ک مطالعــات حیوان
ــه از  ــات زردچوب ــه ترکیب ــت ک اس
ــد  ــواد ســمی مانن ــل م ــد در مقاب کب
تتراکلریــد کربــن، گاالکتوزآمیــن، 
آفالتوکســین  و  پاراســتامول 

می کننــد. محافظــت 

ــرده  ــخص ک ــات مش ــج تحقیق نتای
کورکومیــن  مصــرف  کــه  اســت 
ناهنجاری هــای  کاهــش  باعــث 
ــا  ــرات چربی ه ــرا، تغیی ــت صف باف
شــده  ایجــاد  نکــروز  کاهــش  و 
می شــود. آفالتوکســین  به وســیله 

اثرات ضدالتهابی:
کورکومیــن  و  فــرار  ترکیبــات 
دارای  زردچوبــه  در  موجــود 
ــتند  ــوی هس ــی ق ــواص ضدالتهاب خ
بیوســنتز  مهــار  دلیــل  بــه  کــه 
مصــرف  پروستاگالندین هاســت. 
مــوارد  در  کورکومیــن  خوراکــی 

ــرف  ــدازه مص ــه ان ــدید ب ــاب ش الته
فنیــل  یــا  کورتیــزون  داروهــای 
همچنیــن  اســت.  موثــر  بوتــازون 
دلیــل  بــه  زردچوبــه  مصــرف 
خــواص ضدالتهابــی قــوی در درمــان 
ــد  ــت روماتوئی اســتئوآرتریت و آرتری

موثــر اســت.
خواص ضدسرطانی:

قابلیــت ترکیــب  مطالعــات اخیــر 
کورکومیــن را در مهــار تومورهــای 
تشــکیل  مرحلــه   3 در  ســرطانی 
تومــور، آنژیوژنــز و رشــد تومــور 
ــرات  ــت. اث ــانده اس ــات رس ــه اثب ب
ــی  ــه ناش ــاه زردچوب ــرطانی گی ضدس
از خــواص آنتی اکســیدان آن اســت 
کــه باعــث افزایــش ســطح گلوتاتیــون 
تشــکیل  همچنیــن  و  می شــود 

می کنــد. مهــار  را  نیتروزآمیــن 
نشــان  اخیــر  مطالعــات  همچنیــن 
ــن  ــب کورکومی ــه ترکی ــت ک داده اس
قــادر بــه ســرکوب عوامــل جهــش زا 
از  بســیاری  در  ســرطان  مولــد  و 
انســانی  ســلول های  الین هــای 

ــت. اس
خواص ضد میکروبی: 

روغن هــای  و  زردچوبــه  عصــاره 
برخــی  رشــد  مهــار  ســبب  آن 
قارچ هــای  و  انگل هــا  باکتری هــا، 
همچنیــن  می شــود.  پاتــوژن 
ــب  ــه ترکی مشــخص شــده اســت ک
ــطی  ــرات متوس ــن دارای اث کورکومی
بــر پالســمودیوم و لیشــمانیا نیــز 

اســت.

اثرات قلبی- عروقی:
سیســتم  بــر  زردچوبــه  اثــرات 
کاهــش  شــامل  عروقــی  قلبــی- 
ــیرید،  ــترول و تری گلیس ــطح کلس س
مهــار اکسیداســیون LDL و کاهــش 

ــت. ــی اس ــع پالکت تجم

اثر بر دستگاه گوارش:
ــدد نشــان داده اســت  ــات متع مطالع
کــه ترکیبــات موجــود در زردچوبــه 
ــی  ــده ناش ــم مع ــش زخ ــث کاه باع
ــین  ــکل و ایندومتاس ــترس، ال از اس
ــدیم  ــب س ــن ترکی ــود. همچنی می ش
کورکومینــات اسپاســم های روده ای 
گاســترین،  ترشــح  افزایــش  و 
پانکــراس  آنزیم هــای  ســکرتین و 

را کاهــش می دهــد.

مقدار مصرف: 
میــزان 500 میلی گــرم تــا 8 گــرم 
پــودر زردچوبــه روزانــه بــرای افــراد 

ــت. ــع اس ــال بالمان بزرگس

عوارض جانبی: 
 عــوارض جانبــی خاصــی در مــورد 
ــده  ــزارش نش ــه گ ــرف زردچوب مص
اســت بــا ایــن همــه در برخــی 
در  آلرژیــک  واکنش هــای  مــوارد 
ــواده  ــان خان ــه گیاه ــه ب ــرادی ک اف
دارنــد،  حساســیت  زنجبیــل 
دوزهــای  در  گوارشــی  عــوارض 
ــراد  ــدی در اف ــوارض کب ــاال و ع ب
مبتــال بــه ســنگ صفــرا و مشــکالت 
ــده  ــاهده ش ــراوی مش ــاری صف مج

ــت. اس

تداخات دارویی: 
جملــه  از  زردچوبــه  ترکیبــات 
برخــی  جــذب  بــر  کورکومیــن 
و  می گــذارد  اثــر  بتابلوکرهــا 
همچنیــن باعــث افزایــش جــذب 

می شــود. میــدازوالم 

منابع:
1. Curcuma longa monograph, 
Alternative Medicine Review.
2. PDR for herbal medicins.

دکتر سیما قلیچ
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی
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در  فیزیولوژیــک  بُعــد  از 
هورمــون   8 هیپوفیــز  ناحیــه 
 6 کــه  می شــود  ترشــح  مهــم 
 Dopamine GHRH,( هورمــون
 Somatostatin, TRH, CRH,
هیپوفیــز  ناحیــه  در   )GnRH
 Oxytocin,( قدامــی و دو هورمون
ناحیــه  از  هــم   )Vasopressin
ــود.  ــح می ش ــی ترش ــز خلف هیپوفی
از لحــاظ ژنتیکــی بــرای هــر یــک 
 mRNA ــک ــد ی ــا بای از هورمون ه
ــته باشــد.  اختصاصــی وجــود داش
بــرای   mRNA هشــت  یعنــی 

هشــت هورمــون.
از  یــک  در  دلیچــی  پرفســور 
روزهایــی کــه در آزمایشــگاه خــود 
مشــغول بــه کار بــود بــه ایــن فکــر 
ــا تعــداد mRNA در  ــاد کــه آی افت
ــدد 8  ــتر از ع ــز بیش ــه هیپوفی ناحی

ــه؟ ــا ن ــد ی ــد باش می توان

به دنبال جواب مساله
ــوال  ــن س ــه ای ــواب دادن ب ــرای ج ب
کار  یــک  فقــط  دلیچــی  پرفســور 
انجــام داد. ایشــان قســمت مشــخصی 
ــام  ــوش را بن ــک م ــز ی ــه مغ از ناحی
جانبــی  هیپوتاالمــوس  فورنیــکال 
را  آن  از  سوسپانســیونی  و  جــدا 
آمــاده کــرد و بــه آزمایشــگاه ژنتیــک 
بــرای بررســی تعــداد mRNA  هــای 
موجــود در آن فرســتاد. دوســت و 
همــکار پرفســور دلیچــی بعــد از 
ــداد  ــه تع ــالع داد ک ــه او اط ــی ب مدت
mRNA 12 در سوسپانســیونی کــه 
ــده  ــن ش ــخص و معی ــتادند، مش فرس
مجــدداَ  دلیچــی  پرفســور  اســت. 
آن ناحیــه را از مغــز رت و انســان 
ــداد  ــرد و جهــت بررســی تع جــدا ک
ــگاه  ــه آزمایش ــا را ب ــا، آنه mRNA ه
فرســتاد. دوســت و همــکار پرفســور 

دلیچــی در هــر ســه آزمایــش بررســی 
تعــداد mRNA هــا، نمی دانســت کــه 
ــه  ــیون چ پرفســور دلیچــی سوسپانس

قســمتی را بــرای وی می فرســتد.
او در جــواب دو آزمایــش بعــدی 
ــه پرفســور دلیچــی اطــالع  مجــدداَ ب
شناســایی   mRNA دوازده  کــه  داد 

ــت. ــرده اس ک
فکــر  ایــن  بــه  دلیچــی  پرفســور 
ــم و  ــون داری ــا 8 هورم ــه م ــاد ک افت
ــا.  ــرای آنه ــی ب mRNA 8 اختصاص
mRNA 4 ناشــناس هــم احتمــاال 
بــرای هورمون هایــی هســتند کــه 
ــوز  ــده اند و هن ــایی نش ــوز شناس هن

ــت. ــناخته اس ــم ناش ــا ه ــرات آنه اث
تیــم تحقیقاتــی پرفســور دلیچــی 
دادنــد  جلســه  تشــکیل  ســریع 
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
فورنیــکال  ناحیــه  سوسپانســیون 
ــوان  ــد حی ــی چن هیپوتاالمــوس جانب
را جمــع آوری کــرده و آن را بــه 
حیوانــات دیگــر تزریــق کننــد و بــه 
ــس  ــد. پ ــرات آن بپردازن ــی اث بررس
ــر،  ــورد نظ ــیون م ــه سوسپانس از تهی
قــرار شــد کــه صبــح زود بــا شــروع 
را  سوسپانســیون  اداری  ســاعات 
ــان  ــروب )پای ــا غ ــد و ت ــق کنن تزری
کار اداری( حیوانــات را تحــت نظــر 

ــد. ــرار دهن ق
در طــی دوره بررســی مــورد نظــر و 
ــدام  ــه، هیچک ــن هفت ــی چندی در ط
از اعضــای تیــم تحقیقاتــی تغییــر 
خاصــی در رفتــار و عکس العمــل 
نکردنــد.  مشــاهده  حیوانــات 
دوبــاره  تحقیقاتــی  تیــم  اعضــای 
ــن  ــه ای ــد و ب ــه دادن ــکیل جلس تش
ــاید شــب ها  ــه ش ــیدند ک نتیجــه رس
ــده  ــق ش ــیون تزری ــرات سوسپانس اث
مشــاهده شــود. بــه همیــن دلیــل، در 
غــروب هــر روز سوسپانســیون را 
تزریــق کردنــد و برخــی از اعضــای 
ــار  ــه بررســی رفت ــا صبــح ب گــروه ت

و عکـس العــمل هــــای حیوانــات 
ــد. پرداختن

در نهایــت تعجــب وشــگفتی اعضای 
گــروه دیدنــد کــه در حیواناتــی کــه 
ــد  ــت کرده ان ــیون را دریاف سوسپانس
افزایــش  بی خوابــی،  عالئــم 
فعالیت هــای رفتــاری، ســرحالی و 
ــود و  ــاهده می ش ــتهایی مش ــر اش پ
ــیون  ــن سوسپانس ــه ای ــی ک حیوانات
را دریافــت نکــرده بودنــد، مثــل 
مشــخصی  ســاعات  در  همیشــه 
می خوابیدنــد یــا اینکــه خســته و 
قفــس  از  گوشــه ای  در  بی حــال 

می کردنــد. اســتراحت 
پرفســور دلیچــی و ســایر همکارانــش 
ــن  ــه ای ــات دیگــری ب ــد از تحقیق بع
ــار ــه یکــی از چه نتیجــه رســیدند ک
بــه  مربــوط  ناشــناخته    mRNA
ــه آن را  ــت ک ــداری اس ــون بی هورم
ــات  ــد. در تحقیق ــن نامیدن هیپوکریتی
ــه  ــد ک ــخص کردن ــم مش ــی ه ژنتیک
روی  هورمــون  ایــن  مســئول  ژن 
کرومــوزوم شــماره 17  روی بــازوی 
بلنــد و در منطقــه 21 قــرار دارد. 
ــداری،  ترشــح هیپوکریتیــن باعــث بی
افزایــش توجــه بــه کارهــای روزمــره 
و افزایــش اشــتها می شــود و کاهــش 
ــی  ــواب آلودگ ــث خ ــح آن باع ترش
و بــی حالــی و آرامــش می شــود. 
ــح  ــه ترش ــد ک ــان دادن ــن نش همچنی
بصــورت  جدیــد  هورمــون  ایــن 
ضربانــی و دارای ریتــم شــبانه روزی 
اســت و از ســد خونــی – مغــزی هم 
ــد  ــخص ش ــذرد. مش ــی می گ به خوب
ــت  ــه غلظــت آن و غلظــت متابولی ک
نخاعــی   - مغــزی  مایــع  در  آن 
قابــل  و  شــده  شــناخته  بخوبــی 

اســت. اندازه گیــری 
پرفســور دلیچــی و اعضــای تیــم بعــد 
ــداری تشــکیل  ــون بی از کشــف هورم

ــه  ــه ب ــن جلس ــد. در ای ــه دادن جلس
اهــداف بلندمــدت ســاخت داروی 
بیمــاری  درمــان  بــرای  بیــداری 
نارکولپســی پرداختنــد. و راه عــالج 
ایــن بیمــاری مشــخص و مطــرح شــد.

بــرای  درمانــی  جســتجوی  در 
بــی ا خو بی 

فکــر  همزمــان  دلیچــی  پرفســور 
دیگــری در مغــزش داشــت؛ بــه ایــن 
فکــر کــرد کــه مشــکل اصلــی مــردم 

ــداری! ــه بی ــت و ن ــی اس ــی خواب ب
ــالم  ــرش را اع ــی نظ ــور دلیچ پرفس
ــال  ــه دنب ــد ب ــه بای ــت ک ــرد و گف ک
آن باشــیم دارویــی ســاخته شــود 
ــود  ــن ش ــر هیپوکریتی ــع اث ــه مان ک
ــج  ــی رن ــه از بی خواب ــانی ک ــا کس ت
و  بخوابنــد  راحت تــر  می برنــد 
در عیــن حــال عــوارض جانبــی 
داروهــای خــواب آور کــه اکنــون در 
دســترس هســتند، نداشــته باشــد.
تیــم تحقیقاتــی پرفســور دلیچــی بعــد 
از شناســایی گیرنده هــای هیپوکریتیــن 
ــر  ــدرت ه ــا ق )OX2R- OX1R ( ب
ــن  ــاخت بهتری ــرای س ــتر ب ــه بیش چ
ــر  ــا اث ــا ب ــواب آور دنی ــای خ داروه
ــا  ــداری ی ــون بی ــر هورم ــتقیم ب مس
ــد. ــه کار کردن ــروع ب ــن، ش هیپوکریتی

گــروه  ایــن  ســاخته  داروهــای 
حاضــر  حــال  در  تحقیقاتــی 
بالینــی                                     کارآزمایــی  فــاز  در 
 )Clinical Trial Phases(
هســتند و بایــد در انتظــار باشــیم 
ــش  ــی و همکاران ــه دلیچ ــی ک انقالب
بــه راه انداخته انــد، کــی بــه ثمــر 
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منبع:
delecea.stanford.edu/

تحولی شگفت انگیز در خواب و بیداری دکتر امین حسنوند
گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی 

دانشگاه عاوم پزشکی لرستان



شکســتگی و دررفتگی قدامــی 2 قطعه ای 
شانه)برجســتگی بــزرگ( را می تــوان بــا 
ــن  ــرد. در ای ــان ک ــدازی بســته درم جاان
گــزارش 1 مــورد از ایــن نــوع دررفتگــی 
کــه باجاانــدازی بســته جاانــدازی نشــده 
ــار  ــن بیم ــود. در ای ــی می ش ــود، معرف ب
ــدون عضلــه  ــادن تان ــر افت ــه علــت گی ب
بــزرگ  برجســتگی  و  دوســربازویی 
در کــف مفصــل گلنوئیــد و ایجــاد 
شــکاف در طــول الیــاف عضلــه ســاب 
اســکاپوالریس)Button hole(، درمــان 
ــد.  ــام ش ــاز انج ــی ب ــورت جراح به ص
 )Interposition( ایــن نــوع گیرافتــادن
تاکنــون  نوشــته ها  و  کتاب هــا  در 

ــزارش نشــده اســت. گ
مقدمه

ــراه  ــزرگ هم ــتگی ب ــتگی برجس شکس
ــدود  ــانه در ح ــی ش ــی قدام ــا دررفتگ ب
12% تــا 15% گــزارش شده اســت. 
ایــن شکســتگی دررفتگــی معمــوال 
بــا روش بســته جاانــدازی می شــود. 
طبــق نظــر OMERA در مــدت بیــش 
ــی  ــورد دررفتگ ــا 8 م ــال، تنه از 30 س
ــا روش بســته در  ــدازی ب ــل جاان غیرقاب
مقــاالت چــاپ شــده بــه زبان انگلیســی 
ــی  ــن دررفتگ ــت. ای ــده اس ــزارش ش گ
ــاز و  ــدازی ب ــه جاان ــاج ب ــدرت احتی به ن
ــی  ــت پارگ ــی به عل ــی دارد. گاه جراح
تانــدون طولــی روتیتور کاف شکســتگی 
ــی  ــا دررفتگ ــد ام ــا نمی افت ــی ج به خوب

ــد. ــا می افت ج
ــی  ــتثنایی دررفتگ ــی اس ــوارد خیل در م
بــا روش بســته جــا نمی افتــد کــه 
علــت آن گیرافتــادن عضلــه ســاب 
اســکاپوالریس پــاره شــده، تانــدون 
عضلــه دوســربازویی، گیرافتــادن البــروم 
در داخــل حفــره گلنوئیــد و قطعــه 
شکســته برجســتگی بزرگــو پــاره شــدن 
عضــات روتیتــورکاف از محــل عضله و 
گیرافتــادن در داخــل مفصاســت. در این 
ــان  ــرای درم ــت جراحــی ب ــوارد دخال م

ــت. ــروری اس ض
 گیرافتــادن همزمــان 3 جــزء از عوامــل 
بازدارنــده جاافتــادن بــا روش بســته 
ــه  ــربازویی، قطع ــدون دوس ــامل، تان ش
شکســته برجســتگی بــزرگ و شــکافته 

ــکاپوالریس در  ــه ساب اس ــدن عضل ش
ــر  ــردن س ــه و گیرک ــاف عضل ــول الی ط
تاکنــون   )Button hole( داخــل  در 
ــزارش  ــوارد گ ــزارش نشــده اســت. م گ
شــده در جــدول شــماره 1 گزارش شــده 

ــت. اس
چنــد روز بعــد بیمــار در مرکــز دیگــری 
 CTSCan ــا ــدد ب ــی مج ــت بررس تح
قــرار گرفــت کــه وجــود قطعــه شکســته 
را در داخــل حفــره تاییــد کــرد؛ چنــدروز 

بعــد یعنــی حــدود 3 هفتــه بعــد از اولیــن 
تــاش بــرای جاانــدازی بســته.

ــش از 30 ســال  ــه Omer در بی ــه گفت ب
گذشــته فقــط 8 مــورد دررفتگــی غیرقابل 
جاانــدازی بــا روش بســته در نوشــته های 

انگلیســی زبــان گــزارش شــده اســت.
در جــدول شــماره1، ســه مــورد از موارد 
ــتگی  ــا شکس ــراه ب ــده، هم ــزارش ش گ
برجســتگی بــزرگ بودنــد و بیمــاری کــه 
ــورد از  ــن م ــز چهارمی ــد نی ــزارش ش گ

ایــن نــوع بــوده اســت.
اگرچــه اغلــب جوانــان در معــرض 
دررفتگــی شــانه هســتند امــا همه مــوارد 
گــزارش شــده و نیــز ایــن مــورد، از نظــر 
ســنی در دهــه چهــارم بودند)32ســال بــه 

بــاال(.
موانعــی کــه ســبب عــدم موفقیــت 
شــامل  می شــوند  جاانــدازی  در 
عضلــه  دوســر،  عضلــه  تانــدون 
ساب اســکاپوالریس پــاره شــده، البــروم 
گلنوئیــد، شکســتگی برجســتگی بزرگ، 
و پــاره شــدن تاندونهــای روتیتــورکاف از 
ــه  ــادن در فاصل ــدون و گیرافت جســم تان
ــا  ــتند. ام ــده هس ــرده ش ــام ب ــی ن مفصل
ــل،  ــد3 عام ــی ش ــه معرف ــاری ک در بیم
تانــدون دوســر بازویــی، قســمتی از 
ــورت  ــکاپوالریس بص ــه ساب اس عضل
 Button( ایجــاد حالــت جادگمــه ای
hole( و قطعــه شکســته برجســتگی 
بــزرگ در داخــل مفصــل باهــم، شــکل 
ــاد  ــدی از Interposition را ایج جدی
ــد کــه ســبب عــدم موفقیــت  کــرده بودن
ــه  ــدت 3 هفت ــته در م ــدازی بس در جاان
از دررفتگــی شــده بــود. از دســت رفتــن 
زمــان عاملــی اســت کــه در نتایــج 
ــت  ــد داش ــی خواه ــر منف ــان تاثی درم
ــواردی  ــود در م ــه می ش ــن توصی بنابرای
کــه جاانداختــن بســته در شــرایط ایده آل 
امــکان نــدارد، جراحــی بافاصلــه و 
ــام  ــت انج ــن وق ــت رفت ــدون از دس ب
شــود تــا عــوارض ناشــی از کهنــه شــدن 
ــت  ــت حرک ــد، محدودی ــی مانن در رفتگ
ــروز عارضــه  ــا ب ــل ی ــد از عم شــانه بع
ــازو و تشــدید  ــتخوان ب ــر اس نکــروز س
فشــار روی شــبکه عصبــی اطراف شــانه 

ــود. ــانده ش ــل رس ــه حداق ب

شکستگی و دررفتگی غیر قابل جا انداختن شانه
 موارد گزارش شده ا  عد  جااندا ی شانه باروش بسته -1جدول شماره

جزءمانع  گیریپی
برای 

 جاافتادن

شکستگی 
 همراه

مکانیسم 
 دررفتگی

 شماره سال سن بیمار جنس سمت

پارگی عضله  3ماه
ساب 

 اسکاپوالریس

برجستگی 
 بزرگ

افتادن ا  
 تخت

 1 1998 16  ن راست

 پارگی عضله 6ماه
ساب 

 اسکاپوالریس

 2 1993 11 مرد چپ افتادن -

تاندون دوسر  2ماه
 با ویی

 0 1993 10 مرد راست تلادف -

برجستگی  -
 بزرگ

برجستگی 
 بزرگ

معلو  
 نیست

 4 1980 02 مرد چپ

 1 1982 41 مرد چپ صرع - البرو  -
تاندون دوسر  -

و برجستگی 
 بزرگ

برجستگی 
 بزرگ

 6 1982 82 مرد راست افتادن

تاندون  -
 دوسربا ویی

برجستگی 
 بزرگ

 0 1980 03 مرد چپ افتادن

 عضله -
ساب 

 اسکاپوالریس

 8 1909 91  ن راست افتادن -

 عضله 4ماه
ساب 

 اسکاپوالریس

 9 1966 14 مرد راست تلادف -

 بحث

ماورد دررفتگای غیرقاباگ جاانادا ی باا روش بساته در  8سال گذشته فقط  03در بی  ا   Omerبه گصته 
 انگلیسی  بان گزارش شده است.های نوشته

، سه مورد ا  موارد گزارش شده، همراه با شکستگی برجستگی بزرگ بودناد و بیمااری کاه 1در جدول شماره
گزارش گردید نیز چهارمین مورد ا  این نوع بوده است. اگرچه اغلب جوانان در معرض دررفتگی شانه هستئد 

 .سال به باال(02بودند) اما همه موارد گزارش شده و نیز این مورد، ا  نظر سئی در دهه چهار 

اسکاپوالریس پاره شوند شمال تاندون عضله دوسر، عضله سابموانعی که سبب عد  موفقیت در جااندا ی می
شده. البرو  گلئوئید، شکستگی برجستگی بزرگ، و پااره شادن تانادونهای روتیتورکااف ا  جساد تانادون و 

عامگ، تاندون دوسر با ویی،  0گیرافتادن در فاصله مصللی نا  برده شده هستئد. اما در بیماری که معرفی شد
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ــایع ترین  ــی از ش ــتان یک ــرطان پس س
سرطان هاســت کــه ســاالنه باعــث 
ــان  ــادی از زن ــداد زی ــر تع ــرگ و می م
در ســطح جهــان اســت. بــا توجــه 
بــه پیشــرفت های فــراوان در زمــان 
متناســب  درمان هــای  و  تشــخیص 
ــی از  ــم، یک ــاز ه ــاری ب ــن بیم ــا ای ب
علــل اصلــی مــرگ بــه علــت ســرطان 
پســتان  ســرطان  اســت.  زنــان  در 
شــایع ترین ســرطان در بیــن زنــان بــوده 
و 33% از مــوارد ســرطان را بــه خــود 
ــل %28  ــت  و عام ــاص داده اس اختص
ــا در نظــر  از کل بدخیمی هــا راســت.  ب
گرفتــن ایــن موضــوع کــه ســن ابتــا به 
ایــن ســرطان در ایــران یــک دهــه زودتر 
توســعه یافته  کشــور های  ســایر  از 
اســت، ارزیابــی و آنالیــز عوامــل منجــر 
ــه ایــن بیمــاری اهمیــت زیــادی دارد.  ب
تمــام ســلول ها در بــدن دارای یکســری 
از  کــه  هســتند  رشــد  فاکتورهــای 
ــوان  ــا می ت ــن فاکتوره ــن ای معروف تری
 EGF ــا ــی ی ــور رشــد اپیدرم ــه فاکت ب
اشــاره کــرد. ایــن فاکتــور دارای گیرنــده 
ــدف  ــلول ه ــطح س ــی در س اختصاص
آنهــا  معروف تریــن  از  کــه  هســتند 
  HER2 و    HER1 بــه   می تــوان 
اشــاره کــرد. تحقیقــات و مطالعــات 
کــه  می دهــد  نشــان  شــده  انجــام 
ــن  ــان ای ــزان بی ــر در می ــه تغیی هــر گون
ــا  ــی ب ــیار دقیق ــاط بس ــپتور ها ارتب رس
ــه  ــردن و ب ــل ریه-گ ــرطان هایی مث س

ــتان دارد. ــوص پس خص

نقش HER2 در تشــخیص ســرطان 
ن پستا

ــده فاکتــور رشــد  HER2 کــه ژن گیرن
ــده  ــک گیرن ــی انســانی اســت ی اپیدرم
گلیکوپروتئینــی غشــایی بــا 255 آمینــو 
اســید و وزن KD 185  و جــزء خانواده 
تیروزیــن کینــازی اســت.HER2 یــک 
ــازوی  ــه روی ب ــت ک ــوژن اس پروتو انک

ــرار  ــوزوم 17q21(  17( ق ــد کروم بلن
گرفتــه و به عنــوان یــک بیومارکــر مهــم 
در تشــخیص ســرطان پســتان محســوب 
ــاط  ــوژن ارتب ــن پروتوانک ــود. ای می ش
ــوع و درجــه بدخیمــی  ــا ن مســتقیمی ب
ــار  ــر بیم ــول عم ــش ط ــور و افزای توم
ارتبــاط  و  حالــت  یــک  کــه  دارد 
گیرنده هــای  بیــان  بــا  معکوســی 
اســتروژنی و پروژســترونی دارد. خانواده 
زیرمجموعــه    4 شــامل   HER
  HER1,HER2,HER3,HER4
اســت کــه HER2 جــزو دومیــن عضــو 
ــور  ــازی فاکت ــن کین ــده یتیروزی از گیرن
رشــد کاس I  اســت. هــر 4 زیــر 
مجموعــه در غشــای ســلولی قــرار 

داشــته و ســاختار مشــابهی بــا همدیگــر 
ــک  ــامل ی ــه ش ــد. بدین صــورت ک دارن
ــونده  ــلولی متصل ش ــارج س ــن خ دومی
بــه لیگانــد غنــی از سیســتئین کــه 632 
آمینواســید دارد و قطعــه گذرنده از غشــا 
کــه هیدروفــوب بــوده و 22 آمینو اســید 
دارد و دومیــن تیروزیــن کینــازی داخــل 
ســلولی کــه 580 آمینــو اســید دارد بــه 
ــه  ــده از ناحی ــم کنن ــه تنظی ــراه قطع هم
ــر  ــن زی ــی ای ــت. همگ ــیل اس کربوکس
مجموعه هــا دارای چندیــن آمینــو اســید 
ــید  ــد آمینو اس ــی HER3 فاق اســت ول
ــازی  ــت کین ــوده و خاصی ــک ب کاتالیتی
ــرطانی در  ــلول های س ــی دارد. س ضعیف
ــالم دارای  ــلول های س ــا س ــه ب مقایس

بیــان گیرنــده HER2 زیــادی تــا 100 
برابــر اســت کــه به دلیــل افزایــش 
ــن  ــه ای ــت ک ــای ژن HER2 اس کپی ه
ــر باعــث افزایــش ســنتز mRNA و  ام
ــه دو  تولیــد پروتئیــن اســت. HER2 ب
ــا  ــر ب ــر و هترودایم ــورت همودایم ص
ســایر اعضــای خانــواده گیرنــده فاکتــور 
ــش  ــام نق ــال پی ــی در انتق ــد اپیدرم رش
ــده  ــا تعیین کنن ــن اعض ــه ای ــد ک دارن
هترودایمــر شــدن HER2 اســت. از 
گیرنــده  بــودن  درگیــر  نشــانه های 
ــوان  ــتان می ت ــرطان پس ــا س HER2 ب
بــه بــزرگ بــودن انــدازه تومــور و نقص 
فعالیــت  و  بــدن  لنفــاوی  غــدد  در 
متاســتازی در مناطــق دوردســت و نبــود 

گیرنده استروژنی اشاره کرد.
حــدود 25 الــی 30 درصــد از افــراد 
مبتــا بــه ســرطان پســتان افزایــش بیش 
از حــد بیــان گیرنــده  HER2 مشــاهده 
ــان  ــر و بی ــورت تکثی ــود و در ص می ش
بیــش از حــد باعــث افزایــش طــول فــاز 
ــش  ــلولی و افزای ــه س ــه S چرخ چرخ
ــان  ــزان بی ــور می شــود  و می ــدازه توم ان
ــتروئیدی  ــای اس ــای هورمون ه گیرنده ه
و پرژســترونی در بــدن کاهــش می یابــد.

ــدازه   ــش از ان ــان بی ــر و بی ــن تکثی ای
HER2 موجــب افزایــش قابلیت تهاجم 
تومــور و به دنبــال آن ایــن خاصیــت 
ــی  ــه هورمون درمان ــت ب ــث مقاوم باع

می شــود.

HER2 هرسپتین علیه
از جملــه آنتی بادی هــای مونوکلونــال 
ــوژن HER2 وارد  ــه پروتوانک ــه علی ک
عمــل می شــوند، می تــوان بــه هرســپتین 
کــرد.  اشــاره    Trastuzumb یــا 
ــارج  ــن خ ــه دومی ــادی علی ــن آنتی ب ای
می دهــد.  واکنــش   HER2 ســلولی 
ــم  ــار متابولیس ــا مه ــادی ب ــن آنتی ب ای
ــری  ــده پروتئین هــا باعــث جلوگی کدکنن
می شــود.   HER2 تجزیه شــدن  از 
 HER2 ــرد ــار عملک ــا مه ــن ب همچنی
ــوری،  ــر توم ــار تکثی ــال آن مه و به دنب
هرســپتین باعــث مــرگ ســلولی و 
ــر  ــری از پیشــرفت و رشــد تکثی جلوگی
ــلول ها  ــرل س ــل کنت ــه و غیرقاب بی روی
می  شــود. عملکــرد هرســپتین بدین گونــه 
ــت  ــادی از فعالی ــن آنتی ب ــه ای ــت ک اس
cyclin D جلوگیــری می کنــد و در 
نتیجــه باعــث آزادســازی P27 می شــود 
کــه ایــن پروتئیــن بــه عنــوان مهارکننــده 
ــل  ــس cyclin E/CDK2  عم کمپلک
ــلول ها  ــف س ــه آن توق ــد و نتیج می کن
در G1  از چرخه ســیکل ســلولی اســت. 
ــان  ــش بی ــا کاه ــپتین ب ــن هرس همچنی
مجموعــه گیرنــده فاکتــور رشــد اپیدرمی 

انســانی از رگ زایــی و پیشــرفت تومــور 
جلوگیــری می کنــد. 

بیــان microRNA و تشــخیص 
ــور توم

یکــی از راه هــای تشــخیص تومــور 
ــص  ــل نق ــه به دلی ــتان ک ــرطان پس س
درگیرنــده  HER2 می تــوان اشــاره 
اســت.   microRNA بیــان  کــرد، 
در   HER2 بــا  کــه   MicroRNA
ارتبــاط اســت miR-520d اســت. ایــن 
ریــز RNA هــا توالــی ژنــی خــود را که 
ــط  ــد توس ــا قرارگرفته ان درون اینترون ه
ــه  ــود ک ــی خ ــراز اختصاص RNA پلیم
معمــوال RNAplyII اســت، شناســایی 
ــا  ــن RNA  ه ــد. ای و رونویســی می کنن
 HER2 فعالیــت مهــاری خــود را روی
می دهنــد؛  انجــام  صــورت  دو  بــه 
اگــر به طورکامــل بــا توالــی هــدف 
ــه  ــال ب ــا اتص ــند ب ــده باش ــل نش مکم
HER2 باعــث مهــار رســپتور گیرنــده 
ــل  ــا مکم ــر کام ــی اگ ــود ول آن می ش
ــایی  ــند آن را شناس ــدف باش ــی ه توال
و ســیگنال مربوطــه را ارســال خواهنــد 
کــرد. امــروزه یکــی از مارکرهــای مهــم 
برای شناســایی و تشــخیص HER2 در 
micR- ســرطان پســتان کاهــش بیــان
520d  اســت. ســلول های ســرطانی 
کــه HER2 مثبــت هســتند. زمانــی کــه 
بــا داروهــای آنتی بــادی مثــل هرســپتین 
ــوع  در طــی شــیمی درمانی در هــر دو ن
ــدند،  ــب ش ــتاتیک ترکی ــه و متاس اولی
شناســایی  مارکــر  یــک  به عنــوان 
می شــوند. اســتفاده  پیش آگهــی 

ــده  ــک گیرن ــوان ی ــه به عن HER2 ک
ــانی  ــبکه پیام رس ــتم ش ــط در سیس واس
بــدن اســت اکثــرا مونودایمــر بــوده 
ــل  ــر تبدی ــت دایم ــه حال ــی ب و زمان
ــه  ــی مربوط ــه آبشــار آنزیم ــود ک می ش
در داخــل سیســتم انتقــال پیــام تشــکیل 

ــود. ش

ارتباط بین هرسپتین و  گیرنده  HER2 با میزان ابتالی زنان به سرطان پستان
ساسان تاالنه
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داروســاز ایرانــی در هنــگام فراهــم کــردن دارو، گرفتــه شــده از کتــاب تاریــخ طــب، 
کاستیلیونی ا. 

منبع: سایت جام جم

قرص ترش

دوســت داروســازم نقــل می کــرد: »پیرزنــی بــه داروخانــه آمــد و ســراغ قــرص تــرش گرفــت! متحیــر  
ــن  ــپیرین و ویتامی ــای آس ــواع قرص ه ــا نشــان دادن ان ــره ب ــی الزم دارد. باالخ ــه داروی ــه چ ــدم ک مان

ــال آســپیرین می گــردد.« ــه دنب ســی و ...متوجــه شــدیم ک
ــکته  ــرای سکته...س ــا ب ــوری ی ــت می خ ــرای قلب ــد:»مادر ب ــار می پرس ــل دارو از بیم ــع تحوی  موق

ــزی؟« مغ
مادر در پاسخ می گوید:»مادر برای این نوه ام میخوام... این قرص ترشارو خیلی دوست داره.«

ــکان  ــا پزش ــط م ــه فق ــم ک ــاور می کن ــت. ب ــی اس ــمومیت ها از نادان ــیاری از مس ــه بس ــم ک ــاور میکن ب
ــرق  ــات ف ــا تنق ــد دارو ب ــه نمی دانن ــتند ک ــم هس ــردم ه ــن م ــیم ای ــاد می نویس ــه دارو زی ــتیم ک نیس

می کنــد!
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