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ــات،  ــتفاده از دخانی ــش اس ــر افزای خب
ــدگان،  ــن مصرف کنن ــدن س ــن آم پایی
افــزودن مالیــات بــر ســیگار و افزایش 
ــن  ــه ای ــت ک ــائلی اس ــت آن مس قیم
ــد.  ــوش می رس ــه گ ــتر ب ــا بیش روزه
4 تــا 10 خــرداد بــه عنــوان هفتــه ملی 
ــا  ــات نامگــذاری شــده اســت ت دخانی
ــای  ــا و دغدغه ه ــوص چالش ه در خص
بررســی های  دخانیــات  پیرامــون 
بیشــتری انجــام شــود. اینکــه آیــا 
واقعــا مصــرف دخانیــات در کشــور ما 
باالســت یــا نــه، مســاله ای اســت کــه 
ــص  ــفیعی، متخص ــی ش ــید محمدعل س
ــت در  ــد اس ــات معتق ــات دخانی مطالع
ــی داده  ــح کاف ــد توضی ــورد آن بای م
ــی  ــرم جمعیت ــه ه ــه ب ــا توج ــود: »ب ش
ــاری کــه داده  ــد بررســی شــود آم بای
می شــود طبیعــی اســت یــا نــه؟ قطعــا 
ــت در کشــورهایی  ــد در نظــر گرف بای
کــه افــراد جوان تــری دارد تمایــل 
ــه مصــرف دخانیــات دیــده  بیشــتری ب

ــت.« ــده اس ش
شــود،  حــذف  عامــل  ایــن  اگــر 
ــواب  ــواالت ج ــن س ــه ای ــوان ب می ت
ــا واقعــا مصــرف دخانیــات  داد کــه آی
ــد  ــا رون ــت؟ آی ــا باالس ــور م در کش
آن بیشــتر اســت؟ آیــا در گــروه ســنی 

خاصــی افزایــش پیــدا می کنــد؟ 

ــتری  ــای بیش ــاو نوجوان ه خانم ه
ــند؟ ــیگار می  کش س

ــات در  ــرف دخانی ــود مص ــه می ش گفت
بیــن خانم هــا بــه شــدت رو بــه افزایــش 
ــا  ــو ب ــت و گ ــفیعی در گف ــا ش ــت ام اس
ــن  ــد: »ای ــح می ده ــن دارو« توضی »نوی
ــدود  ــا مح ــور م ــه کش ــط ب ــکل  فق مش
نیســت و در کشــورهای دیگــر هــم اتفاق 
ــورهایی  ــه در کش ــن اینک ــد. ضم می افت
مثــل ایــران به واســطه شــرایط اجتماعــی 
و اقتصــادی اســت کــه ایــن تغییر رونــد را 

بــرای خانم هــا شــاهد هســتیم، نــه اینکــه 
خانم هــای مــا صرفــا وابســته بــه مصرف 
ــاح  ــه اصط ــن ب ــند. ای ــات باش دخانی
عوامــل بایــد اصــاح و در آمارهــا درنظر 
گرفتــه شــود تــا متوجــه شــویم کــه مقدار 
خــام یــا مطلــق مصــرف مدنظــر اســت یا 

رونــد طبیعــی آن؟« 
ــات  ــص مطالع ــن متخص ــه ای ــه گفت ب
ــی  ــد برخ ــر می رس ــه نظ ــات، ب دخانی
مســئوالن و رســانه ها تمایــل دارنــد 
ــد  ــی دهن ــار هیجان ــوع ب ــن موض ــه ای ب
کــه ایــن امــر احتمــاال کمکــی بــه حــل 
ــار  ــن ب ــا ای ــرد و ب ــد ک ــکل نخواه مش
هیجانــی نمی تــوان آســیب های ناشــی از 

ــرد. ــرل ک ــات را کنت دخانی
ــد افزایــش  شــفیعی می گویــد: »اگــر رون
مصــرف دخانیــات بــه خصــوص در 
گروه هــای ســنی خــاص را بپذیریــم 
نبایــد آن را مســتقل از بقیه عوامــل در نظر 
گرفــت. بایــد دیــد چــه عواملی همــراه با 
ایــن پدیــده در حــال وقــوع یــا مســتلزم 
ــا  ــد: »مث ــح می کن آن اســت.« وی تصری
فــرض کنیــد واحــدی در وزارت بهداشــت 
مســئوالن مبــارزه )و نــه کنتــرل( بــا 
دخانیــات را برعهــده بگیــرد و بقیه عناصر 
و دســتگاه های موثــر یــا عوامل موثــر در 
ــار بنشــینند. عمــا در ایــن  ایــن امــر کن
موقعیــت نتیجــه ای گرفتــه نخواهــد شــد. 
نــه از منظــر یــك اتفــاق پزشــکی بلکــه 
بــه عنــوان یــك پدیــده اجتماعــی و حتی 
بــه عنــوان یــك پدیــده فرهنگــی بایــد به 
ــگاه و بعــد در مــورد آن  ــرات ن ــن تغیی ای

ــود.« ــری ش تصمیم گی

رسانه ها هم مقصرند؟
یکــی دیگــر از چالش هایــی کــه در 
ــر و  ــیده و س ــه اوج رس ــر ب ــن اواخ ای
ــه راه انداختــه، رواج و  ــادی ب صــدای زی
ــیما در  ــدا و س ــط ص ــازی غل فرهنگ س
خصــوص اســتفاده از ســیگار اســت. این 

ــهرزاد«  ــریال »ش ــش س ــا پخ ــر ب اواخ
عمــا شــاهد تبلیــغ گســترده ای در 
راســتای اســتفاده از ســیگار در بیــن 
ــیاری از  ــر بس ــن نظ ــم. ای ــان بودی جوان
ــوزه وزارت  ــه در ح ــان مربوط کارشناس
ــوط  بهداشــت و ســایر دســتگاه های مرب
اســت امــا شــفیعی چنــدان بــا ایــن امــر 
ــا  ــای دنی ــه ج ــت: »در هم ــق نیس مواف
ــر  ــان تحت تاثی ــا جوان ــردم خصوص م
رســانه های تصویــری هســتند البتــه 
ــام اســت،  ــی ع ــن مســاله خیل آنجــا ای
ــی کانال هــای متنوعــی در دســترس  یعن
ــون در  ــوان تلویزی ــه عن ــه ب ــد. آنچ دارن
ــف  ــك طی ــود دارد ی ــورها وج آن کش
ــن  ــه ای ــت ک ــترده ای از شرکت ها س گس
خدمــات را عرضــه می کننــد امــا در 
ــار  ــون در انحص ــه تلویزی ــا ک ــور م کش

ســازمان صــدا و سیماســت، نــه تنهــا از 
جنبــه مصــرف بلکــه از همــه جنبه هــای 
رفتارهــای  بــر  می توانــد  فرهنگــی 
جامعــه و بــه طــور خــاص کســانی کــه 
ممکــن اســت در معــرض خطــر بــاالی 
تاثیرگــذار  باشــند،  شــیوع مصــرف 
ــر  ــترین تاثی ــانه ها بیش ــرا رس ــد زی باش
را روی گروه هــای کــم ســن و ســال 
البتــه احتمــاال صــدا و  می گذارنــد. 
ــون بقیــه  ــدازه تلویزی ــه ان ســیمای مــا ب
کشــورها چنیــن تاثیــر منفــی بــر جوانان 
نداشــته باشــد و در خصــوص ایــن تاثیــر 
مبالغــه می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت 
ــی  ــا را هیجان ــد فض ــم نبای ــه می گوی ک
ــرد  ــی ک ــی های ایران ــد بررس ــرد و بای ک
ــور  ــا چط ــا واقع ــت م ــد وضعی ــا دی ت

ــت.« اس

تاثیــر همســن و ســاالن در گرایش 
ــیگار به س

شــفیعی معتقــد اســت: »گــروه ســنی در 
ــتر از  ــاید بیش ــاال، ش ــر ب ــرض خط مع
تلویزیــون و برنامه هــای صــدا و ســیما، از 
همســن و ســاالن خــود تاثیرپذیرنــد کــه 
در ایــن صــورت بایــد یکســری مداخات 
ــواع  ــا ان ــود؛ مث ــری ش ــگیرانه دیگ پیش
مهارت هــای زندگــی و مــوارد مربــوط بــه 
آن کــه بــه اصطاح نحــوه تاثیرپذیــری یا 
ورود بــه جامعــه را بتوانــد کنتــرل کنــد و 

آمــوزش دهــد.«
ــم  ــور حاک ــه در کش ــی ک ــی از قوانین یک
اســت و البتــه همیشــه نادیــده گرفته شــده 
ــه  ــت عرض ــود، ممنوعی ــرا نمی ش و اج
ســیگار در مراکــز عمومــی، کیوســك های 
روزنامه فروشــی و ... اســت. دکتــر شــفیعی 
می گویــد: »از لحــاظ قانونــی ســیگار در 
اماکــن عمومــی نبایــد ارائــه شــود، منتهی 
ــیگار  ــه س ــی ب ــردن دسترس ســخت تر ک
ــه  ــت و چ ــش قیم ــق افزای ــه از طری چ
برخــورد فیزیکی، بیشــترین تاثیــر را روی 
گروه هــای کم ســن و ســال می گــذارد 
ــت  ــه را پرداخ ــد هزین ــون نمی توانن چ
ــه  ــن چ ــروه کم س ــن گ ــه ای ــد. اینک کنن
ســهمی از کل مصرف کننــدگان ســیگار را 
ــه  ــوال دارد. البت ــای س ــد، ج دربرمی گیرن
ــی  ــا ســخت گیری قانون اگــر درســت و ب
انجــام شــود، بــرای آن گــروه ســنی قطعــا 
موثــر خواهــد بــود ولــی اینکــه تــا چــه 
ــر  ــد تاثی ــا می توان ــدی در کل زمینه ه ح
ــاز دارد.« ــه بررســی دقیــق نی بگــذارد، ب

فایــده  هــم  قیمــت  افزایــش 
نــدارد

شــفیعی در ایــن خصــوص توضیــح 
می دهــد: »افزایــش قیمــت بــرای گروهی 
خــاص موثــر اســت و بــرای کســانی کــه 
ســیگار را بــه صــورت نــخ تهیــه می کنند 
ــاد  ــد زی ــی خری ــوان مال ــی ت ــه نوع و ب

ــتر  ــود. بیش ــع می ش ــر واق ــد موث ندارن
هــم افــراد کم ســن هســتند امــا در مــورد 
بزرگ ترهــا و خصوصــا کســانی کــه 
ــه مرحلــه وابســتگی رســیده اند لزومــا  ب
ــد در  ــی می توان ــذار نیســت و حت تاثیرگ
ایــن گروه هــا باعــث شــود بــرای اینکــه 
ــه آن  ــه ب ــاز خــود را ک ــورد نی ــوارد م م
ــه  ــد ب ــداری کنن ــده اند، خری ــته ش وابس
ــه  ــد ک ســراغ محصــوالت قاچــاق برون
عــاوه بــر بحــث اقتصــادی و مشــکاتی 
بــه  ایجــاد می کنــد، می توانــد  کــه 
خاطــر کیفیت نامناســب و تقلبی، بیشــتر 

ــده ســامت باشــد.« تهدیدکنن
ــك از  ــر ی ــد ه ــد دی ــه داد: »بای او ادام
ایــن کارهایــی کــه انجــام می شــود، 
ــه هــر شــکلی  ماننــد افزایــش قیمــت ب
یــا مثــا منــع فــروش ســیگار یــا ایجــاد 
ــی  ــن عموم ــروش در اماک ــت ف محدودی
ــتر  ــدف را بیش ــروه ه ــدام گ ــف ک مختل
ــرات آن را  ــع و مض ــر دارد و مناف مدنظ
در نظــر گرفــت و بعــد بــرای آن تصمیــم 
گرفتــه شــود. همــه ایــن مــوارد بایــد در 
ــورها  ــایر کش ــتقل از س ــا مس ــور م کش
بررســی شــود و بــه صــرف آمــار کلــی 
و جهانــی کــه ارائــه می شــود نبایــد اکتفــا 

ــرد.« ک
ــد:  ــان خاطرنشــان می کن ــفیعی در پای ش
»مصــرف ســیگار نباید مســتقل از ســایر 
مســائل فرهنگــی اجتماعــی دیده شــود. 
خصوصــا مســائلی کــه در مــورد جوانان 
ــدام  ــر ک ــان مطــرح اســت و ه و نوجوان
ــوب  ــکل محس ــك مش ــی ی ــه تنهای ب
می شــوند، در کنــار هــم مشــکات 
ــد.  ــاد می کنن ــری را ایج ــر دیگ عمیق ت
ــود  ــب، نب ــت مناس ــات فراغ ــود اوق نب
تحصیــل و شــادی، آمــوزش نامناســب و 
ســایر مــوارد همــه در کنــار هــم وقتی در 
کنــار مصــرف دخانیــات قــرار می گیــرد، 
ــه  ــزرگ را ب ــده و ب ــکل عم ــك مش ی

ــی آورد.« ــود م وج

رسانه، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیگار
بررسی روند تغییر مصرف دخانیات در کشور

فرحناز احمدی
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مکمل هــای  از  بی رویــه  اســتفاده 
ــی  ــی، معضل ــی ورزش ــی و حت داروی
ــن  ــت دام ــی اس ــه دیرزمان ــت ک اس
ــه  ــت. ب ــه اس ــی را گرفت ــه ایران جامع
داروســازان  انجمــن  رئیــس  گفتــه 
ایــران، آمــاری کــه از پزشــکی قانونی 
و شــکایات رســیده از باشــگاه های 
ــده، نشــان دهنده  ورزشــی به دســت آم
بی رویــه  و  غیرمنطقــی  مصــرف 
ــگاه های  ــی در باش ــای ورزش مکمل ه

ــت.  ــازی اس بدنس
در  خــود  کــه  مژدهــی آذر  رهبــر 
کار  قانونــی  پزشــکی  دادگاه هــای 
می کنــد، در گفــت و گــوی اختصاصــی 
بــا »نویــن دارو« از عرضــه مکمل های 
ورزشــی در باشــگاه های بدنســازی 
گالیــه می کنــد و تذکــر می دهــد: 
»مــا درحــال حاضــر بــا تعــداد زیــادی 
ــدام  عطاری هــا مواجــه هســتیم کــه اق
بــه فــروش داروهــای خــارج از شــبکه 
می کننــد. آنهــا می داننــد مشــکالت و 
ــردم چیســت، دســت روی  خواســت م
آنهــا می  گذارنــد و ســالمت مــردم 
را بــه خطــر می اندازنــد. متاســفانه 
ــن  ــا ای ــم  ب ــدی ه ــه ج ــوردی ک برخ
بایــد  بنابرایــن  نمی شــود  افــراد 
نظــارت در کشــور افزایــش پیــدا 

ــد.« کن

ــرای ایرانی هــا  مکمــل خارجــی ب
مناســب نیســت

غیرمنطقــی  مصــرف  بــر  عــاوه 
مکمل هــای  موضــوع  مکمل هــا 
تولیــدی و وارداتــی نیــز مطــرح اســت 
ــا  ــی در اروپ ــوال مکمل های ــرا معم زی
ــرای  ــران ب ــه در ای ــود ک ــد می ش تولی
مصــرف مناســب نیســتند مثــا در 
ایــران کمبــود آهــن شــایع اســت امــا 
ــر  ــورهای دیگ ــت در کش ــن اس ممک
ــد  ــته باش ــود نداش ــکل وج ــن مش ای
در  تولیــدی  مکمل هــای  بنابرایــن 
ــن  ــرای مــردم آن بهتری هــر کشــور، ب

ــت. اس
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــی، س از طرف
توصیــه می کنــد کــه فرآورده هــای 
طــب ســنتی و مکمل هــا ترجیحــًا 
ــه   ــند، ن ــورها باش ــل کش ــد داخ تولی
بلکــه  اقتصــادی  علــل  بــه  فقــط 
ــی  ــزای مختلف ــا از اج ــون مکمل ه چ
تولیــد  از  پــس  تشکیل شــده اند، 
نمی تــوان اجــزای آنهــا را کنتــرل کــرد.

مدیــرکل  جمشــیدی،  امیرحســین 
ــر فرآورده هــای  ــی ب نظــارت و ارزیاب
طبیعــی، ســنتی و مکمــل ســازمان غذا 
و دارو، معتقــد اســت: »مکمل هــای 
ــاز  ــا نی ــب ب ــد متناس ــور بای ــر کش ه
آن در داخــل تولیــد شــود. بــر همیــن 
ــذا و  ــازمان غ ــه س ــت ک ــاس اس اس
دارو بــرای رفــع نیازهــای مــردم 
 2 طــی  غذایــی،  مکمل هــای  بــه 
ــاز  ــورد نی ــداول م ــته، ج ــال گذش س
ایرانیــزه  را  مکمــل  فرآورده هــای 

ــت.« ــرده  اس ک
جــداول  ایــن  دربــاره  جمشــیدی 
ــال  ــر س ــداول ه ــن ج ــد: »ای می گوی
ــی  ــرد ایران ــك ف ــاز ی ــای نی ــر مبن ب
تنظیــم  کشــور  مختلــف  نقــاط  در 

» . می شــود
از  »یکــی  می کنــد:  تاکیــد  او 
بــر  تاثیرگــذار  شــاخص های 
بســته بندی  مشــتریان،  انتخــاب 
بایــد  بنابرایــن  مکمل هاســت، 
تولیــد  مکمل هــای  بســته بندی 

یابــد.« ارتقــا  داخــل 
ــاز و کار  ــر س ــارت ب ــتای نظ در راس
نتیجــه  در  و  وارداتــی  مکمل هــای 
جمشــیدی  آنهــا،  بــازار  کنتــرل 
واردات  بــرای  مجــوز  صــدور  از 
ــا  ــه ب ــل البت ــی مکم ــای خارج برنده

ســقف محــدود خبــر می دهــد.
واردکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
غذایــی،  رژیمــی،  مکمل هــای 
ویتامینــی و گیاهــی ایــران نیــز از 
افزایــش آگاهانــه مصــرف برخــی 
مکمل هــای غذایــی خبــر می دهــد 
و در این بــاره می گویــد:  »مصــرف 
ــن  ــیم و آه ــن D، کلس ــل ویتامی مکم
ــن  ــر ای ــه مشــاهده فق ــه ب ــا توج را ب
افزایــش  کشــور  در  ریزمغذی هــا 
ــتری  ــاز بیش ــردم نی ــرا م ــم زی دادی
مکمل هــا  این گونــه  مصــرف  بــه 

دارنــد.«

بــه گفتــه حســن شــکوهی، قــرار 
مکمــل  ســامت  فروشــگاه  شــده 
ــه  ــی ب ــا غذای ــي مکمل ه ــراي معرف ب

ــود. ــدازي ش ــردم راه ان م

ریزمغذی هایــی کــه بــا تغذیــه 
نمی شــود تامیــن 

بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه مکمل هــای 
غذایــی و دارویــی در کشــور دارد، چند 
ــوری  ــش کش ــه همای ــت ک ــالی اس س
ــف  ــای مختل ــا محوریت ه ــا ب مکمل ه
اصلــی  محــور  می شــود.  برگــزار 
مکمل هــای  همایــش  چهارمیــن 
هــم  امســال  رژیمــی  و  غذایــی 
ــودکان  ــه روی ک ــی اســت ک مکمل های

و زنــان تاثیــر می گــذارد.
علمــی  دبیــر  کشــاورز،  ســیدعلی 
مکمل هــای  همایــش  چهارمیــن 
معتقــد اســت:  غذایــی و رژیمــی، 
دیگــر  و  ریزمغذی هــا  »امــاح، 
ــدن بایــد از طریــق تغذیــه  نیازهــای ب
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــا ب ــود ام ــن ش تامی
ایــن  تغذیــه ای  و  زندگــی  ســبك 

امــکان همیشــه وجــود نــدارد.«
دوران  بــه  اشــاره  بــا  کشــاورز 
بــارداری و الگــوی تغذیــه ای متفــاوت 
نامناســب  تغذیــه  و  دوره  ایــن  در 
مــادران  »مثــا  می دهــد:  توضیــح 
ــدن  ــای ب ــد نیازه ــاردار شــاید نتوانن ب
خــود را بــا تغذیــه تامیــن کننــد 
ــت  ــا الزم اس ــی وقت ه ــن خیل بنابرای

کننــد.« مصــرف  مکمل هایــی 
همایــش  چهارمیــن  علمــی  دبیــر 
مکمل هــای غذایــی و رژیمــی یــادآور 
می شــود: »اگــر کــم خونــی در کشــور 
ــد  ــان تولی شــیوع داشــته باشــد، راندم
از  یکــی  بنابرایــن  می شــود  کــم 
در  واقعــا  می تــوان  کــه  راه هایــی 
ایجــاد  تحــول  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه  ــت ک ــی اس ــع کمبودهای ــرد، رف ک
به صــورت گســترده وجــود دارنــد؛ 
ماننــد کم خونــی، کمبــود زینــك و ...«
ــك  ــود زین ــد: »کمب ــه می ده وی ادام
باعــث کاهــش رشــد قــدی می شــود. 
کشــوری  اولیــن  ایــران  متاســفانه 
ــترده  ــورت گس ــه به ص ــت ک ــوده اس ب
ــود زینــك شــده و بعــد از  دچــار کمب
ــن  ــه ای ــد ب ــوده اســت. بای آن مصــر ب
گــذار تغذیــه ای، بــه خصــوص در 
زنــان و مــادر و کــودک، بیشــتر توجــه 
نشــان داد تــا بتــوان قــدم مثبتــی بــرای 

ــت.« ــعه برداش توس
عضــو  کبریایــی زاده،  عبــاس 
همایــش  سیاســت گذاری  شــورای 
و  رژیمــی  و  غذایــی  مکمل هــای 
تولیدکننــدگان  ســندیکای  رئیــس 
غذایــی  و  رژیمــی  مکمل هــای 
ــاره رویکــرد چهارمیــن همایــش  درب
رژیمــی  و  غذایــی  مکمل هــای 
توضیــح می دهــد: »در ایــن همایــش 

بیشــترین تمرکــز روی مکمل هایــی 
ــودکان از آن  ــان و ک ــه زن ــت ک اس

می کننــد.« اســتفاده 
می گویــد:  کبریایــی زاده 
»فیزیولــوژی زنــان در دوره هــای 
ــوغ،  ــه دوره بل ــنی ازجمل ــف س مختل
بــارداری، شــیردهی و ... تغییــرات 
ــه  ــی ک ــن نیازهای ــادی دارد بنابرای زی
ــت  ــان نیس ــد یکس ــر دوره دارن در ه
غذایــی  مکمل هــای  از  بایــد  و 

کننــد.« اســتفاده 

مکمل های ایرانی گرانترند؟
نیــز  مکمل هــا  قیمــت  بحــث 
اهمیــت  از  کــه  اســت  موضوعــی 
ــاورز  ــت. کش ــوردار اس ــی برخ باالی
ــا  ــه عــدم پوشــش بیمــه ای مکمل ه ب
ــوص  ــن خص ــد و در ای ــاره می کن اش
اینکــه  »دلیــل  می دهــد:   توضیــح 
پــول  مکمل هــا  بــرای  دنیــا  در 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  نمی دهنــد 
چیزهایــی  امــاح  و  ریزمغذی هــا 
ــه در غــذا وجــود نداشــته  نیســتند ک
باشــند بلکــه از جنــس غــذا هســتند 
بایــد  انســان  دلیــل  همیــن  بــه 
بــا رژیــم غذایــی خــود آنهــا را 

دریافــت کنــد.«
بحــث پوشــش بیمــه ای مکمل هــا 
موضوعــی اســت کــه مخالفــان و 
برخــی  دارد.  بســیاری  موافقــان 
ــه  ــه ای ک ــدم پوشــش بیم ــد ع معتقدن
همــه  در  گفــت  می تــوان  تقریبــا 
موضوعــی  دارد،  وجــود  کشــورها 
ــث  ــود باع ــه خ ــود ب ــه خ ــت ک اس
بی رویــه  مصــرف  از  جلوگیــری 
برخــی  امــا  می شــود  مکمل هــا 
مکمل هــا  معتقدنــد  کارشناســان 
دســترس  در  آســانی  بــه  بایــد 
پوشــش  و  بگیــرد  قــرار  همــگان 
را  امــر  ایــن  می توانــد  بیمــه ای 

مقــدور کنــد.
واردکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
غذایــی،  رژیمــی،  مکمل هــای 
نیــز  ایــران  گیاهــی  و  ویتامینــی 
مکمل هــا  بــاالی  قیمــت  بــه 
می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره 
مسئــــله  یــك  »قیمت گــــذاری 
حســاس و تجــاری اســت کــه در 
حوزه کاری وزارت بهداشــت نیســت. 
ــر  ــذاری ب ــر قیمت گ ــال حاض در ح
عهــده ماســت و بــا منطــق و مــدرک 
انجــام می دهیــم امــا  ایــن کار را 
بایــد نظــارت وجــود داشــته باشــد.«
بــه مســئله  شــکوهی در واکنــش 
وارداتــی  مکمل هــای  گرانــی 
توضیــح می دهــد: »در حــال حاضــر 
10 عــدد مکمــل ویتامیــن  C تولیــد 
داخــل 7 هــزار تومــان اســت در 
ــی  ــوع واردات ــه 20 عــدد از ن حالی ک
در  تومــان   8500 مکمــل،  همیــن 

بــازار بــه فــروش می رســد.« 

منطقی قیمت  محصول خوب، 
واردکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
غذایــی،  رژیمــی،  مکمل هــای 
ــاره  ــران درب ــی ای ــی و گیاه ویتامین
می دهــد:  توضیــح  قیمت گذاری هــا 
ــا قیمــت  ــع محصــول خــوب ب »مداف
منطقــی هســتیم بــا ایــن حــال وزارت 
ناظــر محصــول خــوب  بهداشــت 

ــی وارد  ــه محصول ــه چ ــت و اینک اس
کشــور شــود را ثبــت می کنــد.« 

ــن خصــوص  ــز در ای ــی زاده نی کبریای
جــزو  »مکمــــل ها  مـــی گوید: 
می رونــد  شــمار  بــه  محصوالتــی 
ــش  ــوری تحت    پوش ــچ کش ــه در هی ک
ــا نظــام ســامت در  ــه نیســتند ام بیم
ــاح  ــن و ام ــورها، ویتامی ــام کش تم
ــژه  ــف، به وی ــار مختل ــاز اقش موردنی
حمایــت  را  آســیب پذیر  گــروه 

ــوان  ــا می ت ــه آنه ــه ازجمل ــد ک می کن
و   AD قطــره   مولتی ویتامیــن،  بــه 

ــرد.« ــاره ک ــودکان اش روی در ک
او یــادآوری می کند:»ایــن مکمل هــا 
ــتی  ــز بهداش ــگان در مراک ــون رای اکن
در اختیــار زنــان و کــودکان قــرار 
بیمــاران  مولتی ویتامیــن  می گیــرد؛ 
کلیــوی نیــز تحــت پوشــش بیمــه قرار 
ــی  ــا به طورکل ــون مکمل ه ــا چ دارد ام
ــتند  ــی نیس ــای درمان ــزو فرآورده ه ج
تقویت کننــده  به عنــوان  بیشــتر  و 
ــه شــمار  ــدن ب ــای ب عملکــرد ارگان ه
ــت  ــوری تخ ــچ کش ــد، در هی می رون

ــتند.« ــه نیس ــش بیم پوش
تولیدکننــدگان  ســندیکای  رئیــس 
دیگــر  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا 
همایــش،  ایــن  محورهــای  از 
اســتفاده  در  سیاســت گذاری 
می دهــد:  توضیــح  مکمل هاســت، 
شــده  ســعی  همایــش  ایــن  »در 
در قالــب یــك پنــل بــه مســئله 
بــه  نیازمنــد  افــراد  دسترســی 
اینکــه  و  توجــه شــود  مکمل هــا، 
می تــوان  را  سیاســت هایی  چــه 

کــرد.« اعمــال  آن  بــرای 
سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
و  غذایــی  مکمل هــای  همایــش 
»بــرای  می گویــد:  هــم  رژیمــی 
در  اســتانداردهایی  مکمل هــا، 
ــوان  ــه تحت عن ــود دارد ک ــا وج دنی
وزارت  و  مطرح شــده  فارماکوپــه 
ــد.« ــرل می کن ــا را کنت ــت آنه بهداش
موضــوع  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
می کنــد:  یــادآوری  کبریایــی زاده 
ــد از  ــز بای ــی نی ــای واردات »مکمل ه
چنــد برنــد معتبــر وارد کشــور شــود 
ــازار مــکاره بــرای آنهــا ایجــاد  تــا ب
ــین  ــای پیش ــی از گایه ه ــود؛ یک نش
ــود کــه واردات مکمل هــا،  مــا ایــن ب
بی حســاب وکتاب نباشــد کــه ایــن 
مســئله طــی دو ســال گذشــته کنتــرل 

ــد.« ش
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ــرای  ــواب ب ــب خ ــت مناس ــزان و کیفی می
ــع آن،  ــه تب ــدن و ب ــیرکادین ب ــم س ــم ریت تنظی

بــدن،  متابولیســم  هورمون هــا،  ترشــح  تنظیــم 
قنــد خــون، فشــار خــون و کارکــرد بســیاری از 

ــمی،  ــر جس ــر اث ــاوه ب ــت. ع ــدن الزم اس ــای ب ارگان ه
بی خوابــی آثــار روان شــناختی متعــددی مثــل اختــال 

در تمرکــز، اضطــراب وتغییــر خلــق نیــز بــه دنبــال دارد.
نقــش مهمــی در ســامت جســمی  اینکــه خــواب  باوجــود   

جامعــه  می رســد  به نظــر  متاســفانه  دارد،  افــراد  روانــی  و 
ــکان و  ــی پزش ــدارد. برخ ــر ن ــن ام ــه ای ــبی ب ــرد مناس ــکی رویک پزش

داروســاران بــه مشــکات خــواب ســاده انگارانه نــگاه می کننــد و بــا 
می زننــد  بیمــاران  بــه  زیــادی  آســیب های  نامناســب  داروهــای  تجویــز 

ــد. ــد ش ــاره خواه ــا اش ــیب ه ــن آس ــورد از ای ــد م ــه چن ــب ب ــه مطل ــه در ادام ک
ــتند.  ــه ای هس ــکل زمین ــك مش ــه ی ــه ب ــواب، ثانوی ــال خ ــوارد اخت ــیاری از م  بس

خــواب  بــر  می تواننــد  روانپزشــکی  و  جســمی  متعــدد  بیماری هــای 
اندوکریــن،  بــه اختــاالت  از آن جملــه می تــوان  تاثیــر بگذارنــد کــه 

خلــق  اضطرابــی،  اختــاالت  تنفســی،  مشــکات  آنمــی،  اورمــی، 
بــاال و پاییــن، مصــرف مــواد و عــوارض داروهــا اشــاره کــرد. 

درمــان عامتــی اختــال خــواب می توانــد بــا پنهــان کــردن 
یــك عامــت مهــم، تشــخیص و درمــان اختــال زمینــه ای 
ــا  ــه بس ــدازد و چ ــق بین ــه تعوی ــی ب ــدت طوالن ــرای م را ب

شــود.  وارد  بیمــار  بــه  جبران ناپذیــری  صدمــات 
بــه  مبتــا  بیمــار  اســت  دلیــل الزم  بــه همیــن 
ارجــاع  روانپزشــك  بــه  خــواب  اختــال 

شــود تــا قبــل از شــروع دارو، اختــاالت 
شــوند.  بررســی  دقیقــا  زمینــه ای 

ــدی  ــای جدی ــد داروه ــا وجــود تولی ب
کــه منحصــرا بــرای درمــان اختــال 

خــواب تولیــد شــده اند، هنــوز اکثــر پزشــکان 
بنزودیازپین هــا  مثــل  قدیمی تــر  داروهــای 

بســیار  کــه  آلپــرازوالم  اکســازپام،  )دیازپــام، 
اعتیــادآور اســت، کلردیازپوکســاید و...( را بــرای درمــان 

بی خوابــی تجویــز می کننــد. ایــن داروهــا وابســتگی زیــادی 
ــی  ــار عائم ــرف، بیم ــع مص ــورت قط ــد و درص ــاد می کنن ایج

حتــی شــدیدتر از عائــم اولیــه را تجربــه خواهــد کــرد کــه ایــن 
ــی می  شــود. ــای طوالن ــرای دوره ه ــداوم مصــرف ب ــه ت ــر منجــر ب ام

ــود  ــاد می ش ــل ایج ــواب آوری دارو تحم ــر خ ــه اث ــر، ب ــوی دیگ از س
ــر دارو  ــرف دوز باالت ــه مص ــار ب ــار ناچ ــی، بیم ــر بخش ــظ اث ــرای حف و ب

خواهــد بــود. وابســتگی و تحمــل و در نتیجــه ادامــه مصــرف و افزایــش 
ــه را در  ــال حافظ ــل اخت ــی مث ــوارض جانب ــی دوز دارو، ع تدریج

پــی دارد و قطــع مصــرف دارو نیــز چالــش بزرگــی خواهــد بــود.
از آنجــا کــه متاســفانه بــه بیمــار آمــوزش کافــی داده 
ــه  ــاز ب ــی نی ــه بی خواب ــد ک ــاران نمی دانن ــود، بیم نمی ش

ــاد  ــری از اعتی ــرای جلوگی ــی دارد و ب ــی تخصص بررس
دارو، داروهــا بایــد کوتاه مــدت مصــرف شــوند 

ــخه  ــك نس ــه پزش ــه ب ــدون مراجع ــن ب بنابرای
اول را تمدیــد و بدتــر از آن، دارو را کــه 
بــه  گرفته انــد،  نتیجــه  آن  مصــرف  از 

ــد. ــه می کنن ــز توصی آشــنایان خــود نی

 از دیگــر داروهایــی کــه برخی 
بــرای حــل مشــکل  پزشــکان 

اندیکاســیون  بــدون  و  بی خوابــی 
مناســب تجویــز می کننــد، TCA هــا مثــل 

آمی تریپتیلیــن، ایمی پرامیــن، نورتریپتیلیــن 
داروی  اصــل  در  داروهــا  ایــن  و....هســتند. 

ــی  ــوارض جانب ــت ع ــه عل ــه  ب ــردگی اند ک ضدافس
ــاالت  ــش وزن و اخت ــوم، افزای ــی و آریتمــی، گلوک قلب

شــناختی و بــا وجــود داروهــای بســیارکم عارضه تــر 
شــده اند.  منتقــل  افســردگی  درمــان  دوم  خــط  بــه 

ــواب و  ــروع خ ــاران درش ــی بیم ــر، بعض ــوی دیگ از س
بعضــی در تــداوم خــواب مشــکل دارنــد. اختال های 

ــد  ــی می طلب ــای متفاوت ــف خــواب درمان ه مختل
و  پیچیــده  بی خوابــی  درمــان  بنابرایــن 

ــرای  ــی ب ــی حت ــت و گاه ــی اس تخصص
ــام  ــب، انج ــان مناس ــخیص و درم تش

پلی ســومنوگرافی ضــرورت دارد.

ــروری  ــئله ض ــن مس ــه ای ــه ب توج
ــال  ــوارد اخت ــی از م ــه خیل ــت ک اس

خــواب بــا رعایــت اصــول بهداشــت خواب 
بهبــود می یابــد. در اغلــب مراجــع روانپزشــکی، 

بعــد از بررســی و اصــاح علــل زمینــه ای، اولیــن 
قــدم، آمــوزش بهداشــت خــواب ذکــر شــده و تنهــا در 

ــکل  ــتورالعمل ها مش ــن دس ــت ای ــا رعای ــه ب ــی ک صورت
رفــع نشــود، می تــوان بــه ســراغ دارو درمانــی رفــت.

بــه ســطحی نگری جامعــه پزشــکی  بــا توجــه  متاســفانه 
ــاره مشــکات خــواب و ناآگاهــی عمــوم از خطــرات داروهــا،  درب

و  یافتــه  رواج  جامعــه  در  آنهــا  نامناســب  و  بی رویــه  مصــرف 
صدمــات پزشــکی بســیاری بــرای بیمــاران رقــم زده اســت.
ــاح  ــرای اص ــی ب ــه روان درمان ــاری، ب ــواع بیم ــی از ان بعض

خطاهــای شــناختی دربــاره خــواب احتیــاج دارنــد. بنابرایــن 
ــم  ــم ریت ــواب در تنظی ــم خ ــش مه ــه نق ــه ب ــا توج ب

ــظ عملکردهــای جســم و روان و  شــبانه روزی و حف
پیچیدگــی و چنــد عاملــی بــودن مشــکات خواب 

ــی، الزم اســت  ــای عامت ــوارض درمان ه و ع
ــار  ــی، بیم ــان داروی ــروع درم ــل از ش قب

بــه روانپزشــك ارجــاع داده شــود. 

مشکلی به نام
بی خوابی و معضل 

تجویز
دکتر عاطفه کمالو

روانپزشک و روان درمانگر

داروهای

نابجا



نسخه1:
ــت  ــت عفون ــه به عل ــت ک ــاله اس ــی 42 س ــار خانم بیم
ویروســی بــرای ایشــان ریتوناویــر تجویــز شــده و از قبل 
ــراب از داروی کلردیازپوکســاید  ــرل اضط ــرای کنت ــم ب ه

ــد. ــتفاده می  کن اس
R/Cap.Ritonavir    100mg    N=30
BD
Tab.Chlordiazepoxide         5mg     N=50
TDS

نتیجه تداخل:
ــن  ــدید دارنــد و ممک ــل ش ــم تداخ ــن دو دارو باه ای
اســت پــس از مصــرف بیمــار دچــار دپرســیون تنفســی 
ــود از  ــه می ش ــن توصی ــود بنابرای ــدید ش ــیون ش و سداس

ــود. ــز ش ــان پرهی ــرف همزم مص
نسخه2:

ــاری  ــت بیم ــه به عل ــت ک ــاله اس ــی 32 س ــار خانم بیم
اســتفاده  سیســاپراید  داروی  از  گوارشــی  ریفاکــس 
می  کنــد و اکنــون پزشــك متخصــص پوســت و مــو 
بــرای عفونــت قارچــی ناحیــه پــا داروی کتوکونــازول را 

ــت: ــرده اس ــز ک ــان تجوی ــرای ایش ب

R/Tab.Cisapride      10mg   N=50
قبل از صبحانه، ناهار و شام 1 عدد

Tab.Ketoconazole      200mg     N=20
روزی 1 عدد
نتیجه تداخل:

ایــن دو دارو باهــم تداخــل اثــر شــدید دارنــد و می توانــد 
ایــن تداخــل باعــث افزایــش غلظــت پاســمایی دارویــی 
سیســاپراید شــود و ایجــاد مســمومیت قلبــی کنــد 

ــوع اســت. ــا هــم ممن ــن دو دارو ب ــن مصــرف ای بنابرای
نسخه3:

بیمــار خانمــی 25 ســاله اســت کــه جهــت پیشــگیری از 
ــد  ــتفاده می  کن ــپتیو HD اس ــرص کنتراس ــارداری از ق ب
ــص  ــك متخص ــنج پزش ــه تش ــا ب ــت ابت ــدا به عل و جدی

مغــز و اعصــاب بــرای ایشــان داروی فنی توییــن تجویــز 
کــرده اســت:

R/Tab.Contraceptive   HD                     N=3BOX
از روز پنجــم پریــود شــبی 1 عــدد تــا 21 شــب ســپس 

طبــق دســتور

Cap.Phenytoin          100mg                    N=100
TDS

نتیجه تداخل:
ایــن دو دارو باهــم تداخــل اثــر شــدید دارنــد و نتیجــه آن 
باعــث کاهــش اثــرات ضدبــارداری قــرص HD می شــود 
و ریســك بــاردار شــدن فــرد را افزایــش می دهــد 
ــی  ــك روش غیرهورمون ــن پیشــنهاد می شــود از ی بنابرای
ــن  ــرف فنی تویی ــال مص ــارداری در خ ــری از ب جلوگی

اســتفاده شــود.
نسخه4:

بیمــار مــردی 34 ســاله اســت کــه بــرای جلوگیــری از رد 
ــد  ــتفاده می  کن ــپورین اس ــه از داروی سیکلوس ــد کلی پیون
دچــار  بــدن  دفاعــی  سیســتم  تضعیــف  به علــت  و 
ــان داروی  ــرای ایش ــك ب ــده و پزش ــی ش ــت قارچ عفون

ــت: ــرده اس ــز ک ــازول تجوی فلوکون

R/Cap.Cyclosporine             25mg       N=100
2عدد صبح و شب

Cap.Fluconazole         150mg    N=40
BD

نتیجه تداخل: 
ایــن دو دارو باهــم تداخــل اثــر شــدید دارنــد و نتیجــه آن 
ــاال  ــون و ب ــپورین در خ ــت داروی سیکلوس ــش غلظ افزای
رفتــن میــزان ســمیت آن در بــدن می شــود بنابراین پیشــنهاد 
ــپورین و  ــرمی داروی سیکلوس ــطح س ــودکه: 1- س می ش
ــن  ــا ضم ــری ت ــب اندازه گی ــرم مرت ــن س ــطح کرا تی نی س
تنظیــم دوز دارو از بــروز ســمیت بــا ایــن دارو  پیشــگیری 
شــود. 2- نــوع داروی ضــد قــارچ یــا تضعیف کننــده 

سیســتم دفاعــی بــدن عــوض شــود.

بررسی تداخالت 
دارویی نسخ مختلف ــك  ــاز ی ــج ف ــروح نتای ــه مش ــی ک ــاس تحقیق ــر اس ب

آن در مجلــه Science منتشــر شــده اســت، محققــان 
تزریــق  کرده انــد  ثابــت  آلمانــی  و  آمریکایــی 
 HIV ــه ــا ب ــاران مبت ــه بیم ــال ب ــادی مونوکلون  آنتی ب
ــی و  ــتم ایمن ــك سیس ــث تحری ــد باع ــت می توان مثب
تولیــد  آنتی بادی     هــای جدیــد و مقاومــت در برابــر 

ــود. ــدز ش ــروس ای وی
ضد ویروســی  درمان   هــای  از  اســتفاده  امــروزه 
توانســته زندگــی افــراد مبتــا بــه ایــدز را تغییــر دهــد 
ــه  ــی ک ــا بســازد در حال ــرای آنه ــد ب ــده ای جدی و آین
در ســال   های دهــه 1980 ایــدز متــرادف مــرگ بــود. 
ــرد  ــع ف ــدز درواق ــه ای ــا ب ــرد مبت در حــال حاضــر ف
ــد دردش را  ــه بای ــی اســت ک ــاری مزمن ــه بیم ــا ب مبت
ــرد. نویســندگان  ــرل ک ــای ضد ویروســی کنت ــا دارو   ه ب
ــای  ــتفاده از داروه ــه اس ــد گرچ ــد دارن ــق تاکی تحقی
ــوده  ــر ب ــون موث ــدز تاکن ــان ای ــی در درم ضدویروس
ــع  ــض قط ــه مح ــه ب ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــا نبای ــت ام اس
نابــودی  و  خطــر  معــرض  در  فــرد  زندگــی  آن 
قــرار می گیــرد و در عیــن حــال بــدون عارضــه 
 Rockefeller دانشــگاه  پژوهشــگران  نیســت! 
آمریــکا و Cologne آلمــان در بررســی     های فــاز 
مونوکلونــال  از  آنتی بــادی  خــود  تحقیقــات  یــك 

3BNC117 بــرای درمــان ایــدز اســتفاده کردنــد. بــه 
ــنده  ــروه و نویس ــر گ ــکوف، مدی ــل اس ــر تی ــه دکت گفت
ــك دوز از  ــق ی ــا تزری ــط ب ــق، فق ــن تحقی ــی ای اصل
بیمــار تحریــك  ایمنــی  ایــن  آنتی بــادی، سیســتم 
 آنتی بادی هایــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس ایــدز 
را  تحقیــق  ایــن  گذشــته  ســال  محققــان  بســازد. 
روی 15 فــرد مبتــا بــه ایــدز کــه تحــت هیــچ 
ــان  ــت درم ــه تح ــاری ک ــد و 12 بیم ــی نبودن درمان
ــد و  ــروع کردن ــد ش ــی بودن ــای ضدویروس ــا دارو   ه ب
 HIV ــروس ــزان وی ــد می ــت ش ــاه ثاب ــول 6 م در ط
ــه  ــد ب ــرار گرفتن ــق ق ــن تزری در کســانی کــه تحــت ای
شــدت کاهــش یافــت. البتــه بررســی    ها همچنــان 
ادامــه دارد و بــرای مــدت طوالنی تــری بیمــاران 
ــد  ــا کرده ان ــان ادع ــند. محقق ــر باش ــت نظ ــد تح بای
تکثیــر  جلــوی  می توانــد   3BNC117  آنتی بــادی 
80 درصــد گونه     هــای مختلــف ویــروس ایــدز را 
بگیــرد و بــه ایــن ترتیــب از گســترش عفونــت و 
ــن  ــد. در عی ــی پیشــگیری کن ــلول   های ایمن ــودی س ناب
حــال بــا تقویــت سیســتم ایمنــی بــه نابــودی ویــروس 

می کنــد. کمــك 
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آژانــس اروپایــی دارو مجــوز فــروش داروی جدیــد   
)Zavicefta® )ceftazidime/avibactam را صــادر 
کــرد. ایــن     آنتی بیوتیــك جدیــد بــرای درمــان باکتری   هــای 

مقاوم به     آنتی بیوتیك کاربرد دارد.
برابــر آنتی بیوتیك    هــا مســئله جدیــدی  مقاومــت در 
نیســت و سال هاســت وجــود نداشــتن درمــان بــرای 
ــا  ــه آنتی بیوتیك    ه ــده ب ــای مقاوم ش ــا باکتری   ه ــه ب مقابل
ــق گزارش هــای ســازمان داروی  معضــل شــده اســت! طب
ــه  ــا ب ــل ابت ــاالنه به دلی ــی س ــزار اروپای ــا، 25 ه اروپ

ــد. ــوت می کنن ــان ف ــه درم ــاوم ب ــای مق عفونت     ه
®Zavicefta داروی جدیــدی اســت کــه از ترکیــب 

ــت و  ــاز اس ــده بتاالکتام ــك مهارکنن ــه ی avibactam ک
ــپورین  ــی از رده سفالوس ــه آنتی بیوتیک ceftazidime ک
نســل ســوم اســت و تاییدیــه ســازمان داروی اروپــا را دارد، 
تهیــه شــده اســت. مقاومــت در برابــر     آنتی بیوتیــك 

ــی  ــای گرم منف ــل باکتری   ه ــژه در مقاب ــپورین به وی سفالوس
بســیار شــایع اســت و دلیــل آن هــم وجــود آنزیــم 
ــن داروی  ــه در ای ــام ک ــب اویباکت ــاز اســت. ترکی بتاالکتام
ــم  ــال در کار آنزی ــاد اخت ــا ایج ــه ب ــه کار رفت ــد ب جدی
کارکــرد     آنتی بیوتیــك  بازگشــت  بــه  بتاالکتامــاز 
برابــر  در  می توانــد  و  می کنــد  کمــك  ســفتازیدیمین 

عفونت     های کشنده موثر باشد. 
کمیتــه دارو   هــای انســانی ســازمان داروی اروپــا ایــن داروی 
ــکمی،  ــل ش ــای داخ ــان عفونت     ه ــب درم ــد را مناس جدی
ــرده  ــی ک ــتانی معرف ــوی بیمارس ــای ادراری و ری عفونت     ه
اســت. تحقیقــات گوناگونــی از ســال 2013 تاکنون بــه اثبات 
رســانده ایــن دارو می توانــد بــرای درمــان باکتری   هــای گــرم 

منفــی و مولتــی مقــاوم مــورد تجویــز شــود.
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درمان جدید ایدز بر پایه آنتی بادی

تولید آنتی بیوتیکی جدید برای مقابله با باکتری   های مقاوم

دکتر محمدرضا نیسیان

فارماکولوژیست
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مترجم: مرجان حاجی بابایی

Defitelio
امریــکا  داروی  و  غــذا  ســازمان 
ــدیم/  ــد س ــو )دفیبروتی داروي دفیتلی
Defitelio( را بــراي درمــان بالغین و 
کــودکان مبتــا بــه بیمــاري انســدادي 
شــریان کبــدي )VOD(همــراه بــا 
ــد  ــوي بع ــا ری ــوي ی ــاالت کلی اخت

ــادي از  ــلول بنی ــد س ــت پیون از دریاف
ــد  ــه پیون ــز اســتخوان ک ــا مغ خــون ی
ســلول بنیــادي هماتوپوئتیــك نامیــده 
کــرده  تاییــد   )HSCT(مي شــود
اســت. ایــن دارو اولیــن درمــان تاییــد 
شــده ســازمان غــذا و دارو بــراي 
ــه  ــت ک ــوق اس ــدادي ف ــاري انس بیم
ــد. ــات باش ــده حی ــد تهدیدکنن مي توان

ــراي  ــه ب ــت ک ــدي اس HSCT فراین
بیمــاران مبتــا  از  درمــان بعضــي 

بــه ســرطان هاي خــون یــا مغــز 
دقیقــا  انجــام مي شــود.  اســتخوان 
ــار  ــل، بیم ــن عم ــام ای ــل از انج قب
انســداد  مي شــود.  شــیمي درماني 
کبــدي ممکــن اســت در بیمارانــي کــه 
ــوند،  ــد مي ش ــا پیون ــیمي درماني ی ش
ــدي،  ــده شــود. انســداد شــریان کب دی
ــه در آن برخــي از  ــدي اســت ک فراین
ــي  ــار گرفتگ ــدي دچ ــریان هاي کب ش

مي شــوند در نتیجــه ورم و کاهــش 
رخ  کبــد  داخلــي  خــون  جریــان 
موجــب  مي توانــد  کــه  مي دهــد 
آســیب کبــدي شــود. در شــکل شــدید 
انســداد شــریان کبــدي، ممکــن اســت 
ــوي و  ــاالت کلی ــار اخت ــار دچ بیم
ریــوي نیــز شــود. کمتــر از 2 درصــد 
ــد دچــار  ــل پیون ــد از عم ــاران بع بیم
ــش  ــا بی ــوند ام ــدي مي ش ــداد کب انس
ــه  ــا ب ــاران مبت ــد از بیم از 80 درص

ــد. ــوت مي کنن ــه ف ــن عارض ای

مدیــر بخــش خــون و انکولــوژي مرکز 
تحقیــق و توســعه دارو ســازمان غــذا 
ــه  ــت: تاییدی ــاره گف ــن ب و دارو در ای
گرفتــن ایــن دارو، پاســخ دهي بــه 
ــان  ــراي درم ــد ب ــه پیون ــاز جامع نی
بســیار  امــا  نــادر  عارضــه  ایــن 
دریافت کننــده  بیمــاران  در  کشــنده 

شــیمي درماني یــا پیونــد بــود.
اثربخشــي و ایمنــي ایــن دارو در 528 
ــده  ــي ش ــه بررس ــار و در 3 مطالع بیم
ــرکت کننده  ــاران ش ــام بیم ــت. تم اس
در ایــن مطالعــات، دچــار انســداد 
کبــدي بــا اختــاالت کلیــوي یــا 
ــد. ــد بودن ــل پیون ــد از عم ــوي بع ری

بیمارانــي  درصــد  مطالعــات  در   
ــل  ــام عم ــس از انج ــه 100 روز پ ک
پیونــد زنــده بودنــد، بررســي شــد. در 

هــر یــك مطالعــه، 38 تــا 45 درصــد 
گفته شــده  فاصلــه  در  بیمــاران  از 
ــد.  ــده بودن ــد زن ــل پیون ــد از عم بع
ــده و  ــر ش ــات منتش ــه اطاع ــر پای ب
ــده  ــرخ زن آنالیزهــاي انجــام شــده، ن
ــه درمان هــاي  ــي ک ــدن در بیماران مان
دفیتلیــو  از  غیــر  بــه  نگهدارنــده 
 31 تــا   21 مي کردنــد،  دریافــت 

درصــد بــود. 
ــو  ــي دفیتلی ــوارض جانب ــن ع مهم تری
شــامل فشــار خــون پاییــن، اســهال، 
از  خونریــزي  و  تهــوع  اســتفراغ، 
جانبــي  عــوارض  اســت.  بینــي 
در  حیــات  تهدیدکننــده  و  جــدي 
و  خونریــزي  دارو  ایــن  مصــرف 
ــن  ــت. ای ــك اس ــاي آلرژی واکنش ه
ــا  ــاران مبت ــراي بیم ــد ب دارو را نبای
خونریزي دهنــده،  اختــاالت  بــه 
داروهــاي  مصرف کننــده  افــراد 
ســایر  یــا  خــون  رقیق کننــده 
تشــکیل  توانایــي  کــه  داروهایــي 
ــد،  ــش مي ده ــدن را کاه ــه در ب لخت

ــرد. ــه کار ب ب

Inflectra
اینفلکتــرا   داروي 
  )Inflectra;infliximab-dyyb(
مختلفــي  مصرفــي  مــوارد  بــراي 
تاییدیــه  دارو  و  غــذا  ســازمان  از 
داروی  دومیــن  دارو،  ایــن  گرفــت. 
مشابه زیســتي )biosimilar( اســت 
مي کنــد. دریافــت  تاییدیــه  کــه 

مشابه زیســتي  داروي  اینفلکتــرا 
ــال  ــه در س ــت ک ــیماب اس اینفلیکس
دینفلکتــرا  گرفــت.  تاییدیــه   1998
بــراي تجویــز در مــوارد مصــرف زیــر 

ــت:  ــه اس ــه گرفت تاییدی
بزرگســاالن و کــودکان ) بــاالي 6 
ســال( مبتــا بــه بیمــاري کــرون فعــال 
متوســط تــا شــدید کــه بــه داروهــاي 

ــد. ــبي نداده ان ــواب مناس ــوم ج مرس
- بالغیــن مبتــا بــه کولیــت اولســراتیو 
متوســط تــا شــدید کــه درمــان هــاي 
ــوده  ــب نب ــا مناس ــراي آنه ــوم ب مرس

اســت.
بــه  مبتــا  بیمــاران   -
ــال  ــدت فع ــه ش ــد ب آرتریت روماتویی
متوترکســات بــا  ترکیــب  در 

اپوندیلیــت  بــه  مبتــا  بیمــاران   -
ــرات( ــتون فق ــت س ــوزان )آرتری انکلی
آرتریــت  بــه  مبتــا  بیمــاران   -

فعــال پســوریازیس 
- بالغــان مبتــا بــه پســوریازیس 

پاکــي مزمــن و شــدید
**

ــود  ــه مي ش ــکان توصی ــه پزش ــه ب  البت
ــور آن را  ــز دارو، بروش ــل از تجوی قب
جهــت اگاهــي از تمــام مــوارد مصــرف 

بــه دقــت مطالعــه کننــد.
ــق  ــر بخــش تحقی ــه مدی ــور ک همانط
دارو  و  غــذا  ســازمان  توســعه  و 
اظهــار داشــته، داروهــاي مشــابه 
درمانــي  گزینه هــاي  زیســتي 
ــرار  ــاران ق ــار بیم ــي را در اختی مهم
پزشــکان  و  بیمــاران  و  مي دهنــد 
ــن  ــه ای ــند ک ــن باش ــد مطمئ مي توانن
گــروه از داروهــا کیفیــت باالیــي 
ــي در  ــتاندارهاي داروی ــد و اس دارن
ــده  ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــا کام آنه

ــت. اس
ــوال از  ــي معم ــوالت بیولوژیک محص
دســت  بــه  زنــده  ارگانیســم هاي 
مي آینــد. ایــن داروهــا مي تواننــد 
ــان ها،  ــد انس ــي مانن ــع مختلف از مناب
یــا  میکروارگانیســم ها  حیوانــات، 

ــوند. ــه ش ــا تهی مخمره
یــك  زیســتي،  مشــابه  محصــول 
ــر  ــه ب ــت ک ــي اس ــول بیولوژیک محص
ــه  ــده ب ــخص ش ــه مش ــاس اینک اس
ــي  ــول بیولوژیک ــابه محص ــدت مش ش
تاییــد شــده قبلــي یــا محصــول مرجع 
ــرد.  ــرار مي گی ــد ق ــورد تایی ــت، م اس
بــه عــاوه، بایــد مشــخص شــود 
ــي  ــاظ ایمن ــول از لح ــن محص ــه ای ک
و اثربخشــي بــا محصــول مرجــع 
ــاي  ــا تفاوت ه ــت. تنه ــاوت نیس متف
بســیار جزئــي در ترکیبــات فعــال 
بالینــي دارو در محصــوالت مشــابه 

ــت. ــاز اس ــتي مج زیس
محصــول مشــابه زیســتي فقــط زمانــی 
ــد  ــذا و دارو تایی ــازمان غ ــیله س به وس
می شــود کــه بــا داروي مرجــع اصلــي 
راه مصــرف، دوز  مکانیســم عمــل، 
ــد و  ــته باش ــان داش ــي یکس و توانای
ــوارد مصــرف داروي مرجــع،  ــراي م ب
ــاخت  ــاي س ــود. فراینده ــرف ش مص

ــد  ــز بای ــتي نی ــابه زیس ــاي مش داروه
توســط اســتاندارهاي ســازمان غــذا و 

ــوند. ــد ش دارو تایی
ــراي  ــذا و دارو ب ــازمان غ ــه س  تاییدی
اینفلکتــرا بــر پایــه شــواهد بــه دســت 
آمــده از خصوصیــات ســاختماني و 
ــي انجــام  عملکــردي، مطالعــات حیوان
شــده، اطاعــات فارماکوکینتیــك و 
فارماکــو دینامیــك انســاني و داده هاي 
ــي  ایمنوژنیســیته دارو و ســایر اطاعات
ــرا  ــد اینفلکت ــان مي ده ــه نش ــت ک اس

مشــابه زیســتي اســت. 
جانبــي  عــوارض  شــایع ترین 
اینفلکتــرا شــامل عفونت هــاي تنفســي 
ماننــد عفونــت ســینوس یــا گلــو درد، 
ــت.  ــده اس ــرفه و درد مع ــردرد، س س
ــا  ــت ت ــن اس ــق ممک ــش تزری واکن
ــد.  ــق رخ ده ــد از تزری ــاعت بع 2 س
ــب،  ــامل ت ــق ش ــش تزری ــم واکن عای
ــینه، فشــار خــون  ــرز، درد قفســه س ل
پاییــن یــا فشــار خــون بــاال، کوتاهــي 

ــت. ــارش اس ــس، راش و خ تنف
در مصــرف ایــن دارو، بــراي پزشــکان، 
ــوارد  ــاران، م ــتي و بیم ــان بهداش مراقب
احتیــاط قید شــده اســت چراکــه ممکن 
اســت در اثر مصــرف ایــن دارو افزایش 
ــه عفونت هــاي بســیار  احتمــال ابتــا ب
ــدن در  ــتري ش ــه بس ــر ب ــدي منج ج
ــمي  ــل، سپتي س ــد س ــتان مانن بیمارس
مهاجــم  عفونت هــاي  باکتریایــي، 
قارچــي )ماننــد هیستوپاســموز( و 
ســایر بیماري هــا وجــود داشــته باشــد. 
همچنیــن در بخــش احتیــاط، گــزارش 
داروهــاي  مصــرف  در  کــه  شــده 
مهارکننــده فاکتــور نکــروز تومــور، 
ــیماب از  ــوالت اینفلیکس ــد محص مانن
جملــه اینفلکتــرا، مــواردي از ابتــا بــه 
لنفــوم و ســایر بدخیمي هــا کــه برخــي 
ــان  ــودکان و بالغ کشــنده هســتند، در ک
ــوارض  ــایر ع ــت. س ــده اس ــده ش دی
جــدي مصــرف دارو ممکــن اســت 
شــامل مشــکات کبــدي، خونــي، 
ســندرم مشــابه لوپــوس، پســوریازیس 
ــتم  ــاالت سیس ــادر اخت ــوارد ن و در م
عصبــي باشــد. در مصــرف دارو حتمــا 
بایــد بروشــورهاي مصــرف در اختیــار 
باشــد کــه نــکات مهــم و عــوارض دارو 

ــد. ــده باش ــد ش در آن قی
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ــل  ــک معض ــرب ی ــا س ــمومیت ب مس
شــایع بهداشــت محیطی در کشــورهاي 
در حــال توســعه محســوب می شــود و 
تشــخیص و اقدامــات اشــتباه، ناشــی از 
عــدم اطــالع از عالیــم مســمومیت بــا 

ســرب اســت.
در بزرگســاالن، افزایــش ســطح ســرب  
ــت.  ــغلی اس ــای ش ــل تماس ه ــه دلی ب
و  ریه هــا  از  غیرارگانیــک  ســرب 
دســتگاه گــوارش جــذب می شــود. 
خــون،  در  ســرب  عمــده  به طــور 
ــدا  ــع پی ــتخوان تجم ــرم و اس ــت ن باف
ســرب  بــا  مســمومیت  می کنــد. 
ــه  ــت کـ ــمومیت هایي اس ــي از مس یک
تظـــاهرات آن وابســته بــه میــزان 
ســطح ســرب خــون اســت. ضمنــًا 
عالئـــم از فـــردي بــه فرد دیگــر کاماًل 

تفــاوت دارد.

عالئم مسمومیت با سرب
با توجه بـــه اینکـه تمـــاس بـا سـرب 
ــا  ــاد ی ــا تحت ح ــاد ی ــورت ح به ص
ــسمومیت  ــم مـ ــد، عائـ ــن باشـ مزم

متفـــاوت اسـت.
مســمومیت بــا ســرب سیســتم های 
اعصــاب مرکــزی و محیطــی، عملکــرد 
کلیــه، سیســتم عــروق و دســتگاه 
قــرار  تحت تأثیــر  را  گــوارش 
ــد از: درد  ــم آن عبارتن می دهــد و عائ
شــکمی، درد مفاصــل، گرفتگــی و درد 
بی اشــتهایی،  ســردرد،  ماهیچه هــا، 
کاهــش میــل جنســی، اختــال در 
حافظــه  در  مشــکات  و  تمرکــز 
آســیب  و  کم خونــی  کوتاه مــدت، 
ــرب  ــا س ــمومیت ب ــر مس ــوی. اگ کلی
زود تشــخیص داده شــود، اغلــب ایــن 

هســتند.  برگشــت پذیر  عائــم 
جــذب ســرب از طریــق دســتگاه 
تنفــس، دســتگاه گــوارش و حتــی 
از 90  بیــش  دارد.  امــکان  پوســت 
ــدن در اســتخوان  درصــد ســرب کل ب

ــه  ــی ب ــه راحت ــه ب ــود ک ــره می ش ذخی
ــروج  ــد. خ ــد ش ــل خواه ــون منتق خ
ــدن بســیار آهســته اســت  ســرب از ب
در  آن  بیولوژیکــی  عمــر  نیمــه  و 
ــن زده  ــال تخمی ــا 30 س ــتخوان ت اس

ــده. ش

مواد مخدر سربی
ــواد  ــرا مشــخص شــده مصــرف م اخی
ــرب  ــمومیت س ــه مس ــر ب ــدر منج مخ
ســوء مصرف  متاســفانه  می شــود. 
ــواد یکــی از مشــکات ســامت در  م
ــا  ــدر ب ــواد مخ ــی م ــران و آلودگ ای
ــد در  ــکات جدی ــز از مش ــرب  نی س
ــه نظــر می رســد  ــه اســت. ب ــن زمین ای
کلینیکــی  عائــم  از  برخــی  کــه 
معتــادان بــه مــواد مخــدر در اثــر 
ــا باشــد  ــن آالینده ه ــا ای مســمومیت ب
ــی  ــن مســاله ب ــه ای و اگــر پزشــکان ب

توجــه باشــند ممکــن اســت در فرآینــد 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــخیص و مش تش

ــوند. ــتباه ش ــار اش ــادان دچ معت
ــی  ــا عائم ــادان ب ــا معت در برخــورد ب
ــتفراغ،  ــوع، اس ــکمي، ته ــر درد ش نظی
ــف،  ــا، ضع ــر و پ ــه کم ــاي ناحی درده
ــد  ــتهایی بای ــي اش ــش وزن و  ب کاه
تشــخیص افتراقــي مســمومیت بــا 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــرب در نظ س

ــدر  ــواد مخ ــرب در م ــود س وج
ممکــن اســت بــه یکــی از دالیــل 

ــد: ــر باش زی
ــر  ــواد به خاط ــه م ــرب ب ــزودن س 1( اف
افزایــش وزن آن به وســیله فروشــندگان

2( فرآیند آماده سازی مواد مخدر
3( آلودگــی محــل کشــت گیــاه حــاوی 
مــاده مخدر)نزدیــك بــودن مــکان 

ــادن ســرب( ــه مع کشــت ب

ســرب  بــا  مســمومیت  آمــار 
ایرانــی معتــادان 

مــواد  مصــرف  شــکل  رایج تریــن 
مخــدر در ایــران از راه استنشــاقی 
اســت. جــذب ریــوی ســرب در 
ــت و  ــد اس ــا 40 درص ــدود 30 ت ح
ــوارش  ــتگاه گ ــذب آن از راه دس ج
ــن  ــت بنابرای ــد اس ــا 15 درص 10 ت
در  ســرب  بــا  مســمومیت  خطــر 

ــت. ــر اس ــی باالت ــادان ایران معت
ســازمان  گــزارش  اســاس  بــر 
ــزان  ــت )WHO(،  می ــی بهداش جهان
ــرد  ــك ف ــرای ی ــل ب ســرب قابل تحم
ــرم،  ــی 68 کیلوگ ــا وزن تقریب ــغ ب بال
ــا  ــت. ب ــرم اس ــه 240 میکروگ روزان
 )ppm( توجــه بــه وجــود میــزان
نمونه هــای  در  ســرب   2-  325
فــرد  یــك  اگــر  مخــدر،  مــواد 
ــرم  ــدود 20 گ ــه در ح ــاد روزان معت

ــی  ــد )برخ ــرف کن ــدر مص ــاده مخ م
ــرم در روز  ــدود 100 گ ــادان ح معت
ســرب  میــزان  می کننــد(  مصــرف 
صددرصــد  او  بــدن  بــه  ورودی 
بیشــتر از حــد قابل تحمــل ســرب 

ــد. ــد ش ــدن خواه ب
مطالعــات روی  اغلــب  آنجاکــه  از 
ــت و  ــده اس ــام ش ــاد انج ــردان معت م
ــان  ــورد زن ــچ داده ای در م ــوز هی هن
و کــودکان معتــاد وجــود نــدارد، 
ــه  ــرب در نتیج ــمیت س ــخیص س تش
ــه مــواد مخــدر در کــودکان  اعتیــاد ب

ــدارد. ــود ن وج
ــده از  ــد ش ــوزادان متول ــفانه ن متاس
مــادران معتــاد ممکــن اســت از بــدو 
تولــد معتــاد بــه مــواد مخــدر باشــند. 
مســمومیت  بــه  نســبت  کــودکان 
بــا ســرب بســیار آســیب پذیرند و 
ــداري  ــراوان و پای ــرات ف ســرب تاثی
ــل  ــژه تکام ــا به وی ــامت آنه ــر س ب
عصبی شــان  سیســتم  و  مغــز 
ــن  ــتن ای ــن دانس ــذارد. همچنی می گ
نکتــه بســیار مهــم اســت کــه ســرب 
ــادر در  ــتخوان های م ــود در اس موج
طــی دوران بــارداری بــه آســانی 
منتقــل  جنیــن  اســتخوان های  بــه 

. د می شــو

عوارض مسمومیت با سرب
ــطوح  ــه س ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــا 25  ــون 20 ت ــرب در خ ــاالی س ب
ارتبــاط  دســی لیتر  در  میکروگــرم 
ــر  ــرگ در اث ــش م ــا افزای ــادی ب زی
ــت.  ــی اس ــی – عروق ــکات قلب مش
اثــر  در  ســرب  ســمیت  همچنیــن 
مصــرف مــواد مخــدر ســبب افزایــش 
آنزیم هــای کبــدی و بــروز آســیب 
ــمیت  ــم س ــود. مکانیس ــدی می ش کب
کبــدی ســرب هنــوز مشــخص نشــده 
می رســد  نظــر  بــه  ولــی  اســت 
آزاد  رادیکال هــای  تولیــد  به دلیــل 

اکســیژن و ایجــاد اســترس اکســیداتیو 
ســطح  افزایــش  همچنیــن  باشــد. 
اســت  ممکــن  کبــدی  آنزیم هــای 
ــرب  ــان س ــمیت همزم ــل س ــه دلی ب
ــود  ــنگین موج ــزات س ــایر فل ــا س ب
ــنیك  ــه آرس ــدر از جمل ــاده مخ در م

ــد. ــم باش و کادمی
ســمیت ســرب همچنیــن ســبب بــروز 
شــامل  کــه  می شــود  نفروپاتــی 
ــود  ــاری ادراری، وج ــه مج ــیب ب آس
در  اختــال  ادرار،  در  پروتئیــن 
ــا  ــز و آنیون ه ــال گلوک ــرد انتق عملک
فیلتراســیون  ســرعت  کاهــش  و 
گلومرولــی اســت. آســیب کلیــوی 
 80 از  باالتــر  مقادیــر  در  عمدتــا 
ســرب  دســی لیتر  در  میکروگــرم 

می افتــد. اتفــاق 

درمان مسمومیت سرب
افــراد  ایــن  در  اصلــی  درمــان 
شــاته کننده  عوامــل  از  اســتفاده 
 CaNa-EDTA و دی مرکاپــرول 
ــده  ــذب ش ــرب ج ــش س ــت کاه جه
اســت. پنی ســیامین هــم به عنــوان 
اســتفاده  دهانــی  شــاته کننده 
مثــل     تاثیــر آن  می شــود، گرچــه 
بــا  بیمــاران  در  نیســت.    EDTA
اختــاالت کلیــوی، چــون ســرب 
عمدتــا بــه جــای ادرار در صفــرا دفــع 
توصیــه  مرکاپــرول  دی  می شــود، 
 EDTA درصورتی کــه می شــود. 
همــراه  بــا دی مرکاپــرول اســتفاده 
نشــود، EDTA می توانــد ســرب را 
ــل  ــرم منتق ــت ن ــه باف از اســتخوان ها ب
ــد. در  ــدیدتر کن ــاد را ش ــمیت ح و س
صورتــی کــه ســطح خونــی ســرب در 
کــودکان بیشــتر از g/dl 45 باشــد، 
دهانــی  شــاته کننده  عامــل  فقــط 

مــورد تاییــد FDA  اســت.

منابع در دفتر نشریه موجود است.

مسمومیت با سرب، معضل جدید معتادان
دکتر سیما قلیچ

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی



ردیف
نام دارو

شکل دارویي
راه مصرف

دسته دارو
توضيحات

تاریخ

No
Drug Name

Dosage Form
Route of Admin

ATC Code
Description

Date

1
(123I) Sodium Iodide   0.1 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

2
(123I) Sodium Iodide   0.2 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

3
(123I)  Sodium Iodide     2 

mCi/ml
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

4
(131I) Sodium Iodide  (3.5-

150) mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Therapeutic Use
1389/10/25

5
(18F) Fludeoxyglucose   

(10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX04

For Diagnostic Use
1389/10/25

6
(18F) Sodium Fluoride   10 

mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX06

For Diagnostic Use
1389/10/25

7

(62Cu) Pyruvaldehyde bis 
(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(PTSM

) (50-100) mCi

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

8
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(ATSM

) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

9
Erbium (169Er) Citrate 

Colloid   (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX04

For Therapeutic Use
1389/10/25

10
Gallium[67ga]citrate     10 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

11
Gallium[67ga]citrate     5 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

12
Indium (111In) Chloride   

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

13
Indium (111In) 

Ibritumomab Tiuxetan
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

14
Indium (111In) 

Oxyquinoline   1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

15
Indium (111In) Pentetate    

1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09AX01

For Diagnostic Use
1389/10/25

16
      Iobenguane (123I )     

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

17
    Iobenguane (131I )     

(50-300) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA02

For Therapeutic Use
1389/10/25

18
    Iobenguane (131I)     

(0.5-1) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

19
          Iodide [125I]          

(0.281-0.878) mCi
CAPSULE

TRANSDERM
AL

V09GB02
**Implant**

20
Iodide [131i] Sodium     

100 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

21
Iodide [131i] Sodium     

100 micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

22
Iodide [131i] Sodium     

150 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

23
Iodide [131i] Sodium     16 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

24
Iodide [131i] Sodium     

200 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

25
Iodide [131i] Sodium     30 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

26
Iodide [131i] Sodium     50 

mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

27
Iodide [131i] Sodium     50 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

28
Iodine  (131I) 

Tositumomab   5 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA53

For Diagnostic Use
1389/10/25

29
Krypton [81mKr] Gas   4 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

30
Krypton [81mKr] Gas   8 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

31
Phosphate [32p] Sodium     

5 mCi
SOLUTION

ORAL
V10XX01

-

32
Phosphorous [32P] 
Chromic Phosphate 

Colloid   5 mCi
INJECTION

INTRACAVITARY
V10AX01

-

33
Rhenium (186  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

فهرست راديو داروها
RADIOPHARM

ACEUTICALS' LIST 

ردیف
نام دارو

شکل دارویي
راه مصرف

دسته دارو
توضيحات

تاریخ

No
Drug Name

Dosage Form
Route of Admin

ATC Code
Description

Date

1
(123I) Sodium Iodide   0.1 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

2
(123I) Sodium Iodide   0.2 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

3
(123I)  Sodium Iodide     2 

mCi/ml
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

4
(131I) Sodium Iodide  (3.5-

150) mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Therapeutic Use
1389/10/25

5
(18F) Fludeoxyglucose   

(10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX04

For Diagnostic Use
1389/10/25

6
(18F) Sodium Fluoride   10 

mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX06

For Diagnostic Use
1389/10/25

7

(62Cu) Pyruvaldehyde bis 
(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(PTSM

) (50-100) mCi

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

8
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(ATSM

) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

9
Erbium (169Er) Citrate 

Colloid   (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX04

For Therapeutic Use
1389/10/25

10
Gallium[67ga]citrate     10 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

11
Gallium[67ga]citrate     5 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

12
Indium (111In) Chloride   

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

13
Indium (111In) 

Ibritumomab Tiuxetan
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

14
Indium (111In) 

Oxyquinoline   1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

15
Indium (111In) Pentetate    

1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09AX01

For Diagnostic Use
1389/10/25

16
      Iobenguane (123I )     

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

17
    Iobenguane (131I )     

(50-300) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA02

For Therapeutic Use
1389/10/25

18
    Iobenguane (131I)     

(0.5-1) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

19
          Iodide [125I]          

(0.281-0.878) mCi
CAPSULE

TRANSDERM
AL

V09GB02
**Implant**

20
Iodide [131i] Sodium     

100 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

21
Iodide [131i] Sodium     

100 micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

22
Iodide [131i] Sodium     

150 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

23
Iodide [131i] Sodium     16 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

24
Iodide [131i] Sodium     

200 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

25
Iodide [131i] Sodium     30 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

26
Iodide [131i] Sodium     50 

mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

27
Iodide [131i] Sodium     50 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

28
Iodine  (131I) 

Tositumomab   5 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA53

For Diagnostic Use
1389/10/25

29
Krypton [81mKr] Gas   4 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

30
Krypton [81mKr] Gas   8 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

31
Phosphate [32p] Sodium     

5 mCi
SOLUTION

ORAL
V10XX01

-

32
Phosphorous [32P] 
Chromic Phosphate 

Colloid   5 mCi
INJECTION

INTRACAVITARY
V10AX01

-

33
Rhenium (186  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

فهرست راديو داروها
RADIOPHARM

ACEUTICALS' LIST 

34
Rhenium (186Re) Sulfur 

Colloid  (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX05

For Therapeutic Use
1389/10/25

35
Rhenium (188  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

36
Rubidium (82Rb) Chloride

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

37
Samarium (153 Sm) 

Lexidronam (70-300)mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

38
Strontium (89Sr) Chloride  

 1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX01

For Therapeutic Use
1389/10/25

39

Technesium 
[99mTc]Human   

Immunoglobulin G      (15-
25) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09HA01
-

40
Technesium 

[99mTc]Tyrosine 
Octreotate   (15-25) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09HA01

41
Technesium 

[99mTc]Tyrosine 
Octreotide   (15-25) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09
-

42
Technetium (99mTc) 

EDDA-tricine-HYNIC-
bombesin (15-20) mCi

INJECTION,POW
DER  

LYOPHILIZED
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

43
Technetium (99mTc) 

Pentetate  (25-30) mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EA

For Diagnostic Use
1389/10/25

44
Technetium 

[99mtc]antimony Sulfur 
Colloid     (5 - 50) mCi

INJECTION
SUBCUTANEOUS

V09DB
-

45
Technetium 

[99mtc]bicisate     (10 - 
100) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09AA02
-

46
Technetium 

[99mtc]ethylenedicystein   
(10 - 100) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09CA
-

47
Technetium 

[99mtc]etidronate     (up to 
150) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09BA
-

48
Technetium 

[99mtc]exzametazine     (10 
- 30) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09AA01
-

49
Technetium 

[99mtc]glucoheptonate     
(up to 150) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09CA04
-

50
TECHNETIUM

 
[99mTc]Human 

Immunoglobulin G (15-25) 
mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED, FOR 
SOLUTION

PARENTERAL
V09CA04

51
Technetium 

[99mtc]macrosalb     (5 - 
30) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09EB01
-

52
Technetium 

[99mtc]mebrofenin     (up 
to 100) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09DA04
-

53
Technetium 

[99mtc]medronate     (up to 
300) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09BA02
-

54
Technetium 

[99mtc]mertiatide     (10 - 
100) mCi

INJECTION, POW
DER, 

LYOPHILIZED
INTRAVENOUS BOLUS

V09CA03
-

55
Technetium [99mtc]pentate 

    (up to 300) mCi
INJECTION, POW

DER, 
LYOPHILIZED

INTRAVENOUS BOLUS
V09CA01

-

56
Technetium 

[99mtc]Pertechnetate   100 
mCi

INJECTION
INTRAVENOUS BOLUS

V09FX01
**Generator**

57
Technetium 

[99mtc]Pertechnetate   200 
mCi

INJECTION
INTRAVENOUS BOLUS

V09FX01
**Generator**

58
Technetium 

[99mtc]Pertechnetate   300 
mCi

INJECTION
INTRAVENOUS BOLUS

V09FX01
**Generator**

ردیف
نام دارو

شکل دارویي
راه مصرف

دسته دارو
توضيحات

تاریخ

No
Drug Name

Dosage Form
Route of Admin

ATC Code
Description

Date

1
(123I) Sodium Iodide   0.1 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

2
(123I) Sodium Iodide   0.2 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

3
(123I)  Sodium Iodide     2 

mCi/ml
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

4
(131I) Sodium Iodide  (3.5-

150) mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Therapeutic Use
1389/10/25

5
(18F) Fludeoxyglucose   

(10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX04

For Diagnostic Use
1389/10/25

6
(18F) Sodium Fluoride   10 

mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX06

For Diagnostic Use
1389/10/25

7

(62Cu) Pyruvaldehyde bis 
(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(PTSM

) (50-100) mCi

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

8
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(ATSM

) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

9
Erbium (169Er) Citrate 

Colloid   (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX04

For Therapeutic Use
1389/10/25

10
Gallium[67ga]citrate     10 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

11
Gallium[67ga]citrate     5 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

12
Indium (111In) Chloride   

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

13
Indium (111In) 

Ibritumomab Tiuxetan
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

14
Indium (111In) 

Oxyquinoline   1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

15
Indium (111In) Pentetate    

1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09AX01

For Diagnostic Use
1389/10/25

16
      Iobenguane (123I )     

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

17
    Iobenguane (131I )     

(50-300) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA02

For Therapeutic Use
1389/10/25

18
    Iobenguane (131I)     

(0.5-1) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

19
          Iodide [125I]          

(0.281-0.878) mCi
CAPSULE

TRANSDERM
AL

V09GB02
**Implant**

20
Iodide [131i] Sodium     

100 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

21
Iodide [131i] Sodium     

100 micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

22
Iodide [131i] Sodium     

150 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

23
Iodide [131i] Sodium     16 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

24
Iodide [131i] Sodium     

200 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

25
Iodide [131i] Sodium     30 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

26
Iodide [131i] Sodium     50 

mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

27
Iodide [131i] Sodium     50 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

28
Iodine  (131I) 

Tositumomab   5 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA53

For Diagnostic Use
1389/10/25

29
Krypton [81mKr] Gas   4 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

30
Krypton [81mKr] Gas   8 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

31
Phosphate [32p] Sodium     

5 mCi
SOLUTION

ORAL
V10XX01

-

32
Phosphorous [32P] 
Chromic Phosphate 

Colloid   5 mCi
INJECTION

INTRACAVITARY
V10AX01

-

33
Rhenium (186  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

فهرست راديو داروها
RADIOPHARM

ACEUTICALS' LIST 
ردیف

نام دارو
شکل دارویي

راه مصرف
دسته دارو

توضيحات
تاریخ

No
Drug Name

Dosage Form
Route of Admin

ATC Code
Description

Date

1
(123I) Sodium Iodide   0.1 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

2
(123I) Sodium Iodide   0.2 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

3
(123I)  Sodium Iodide     2 

mCi/ml
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

4
(131I) Sodium Iodide  (3.5-

150) mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Therapeutic Use
1389/10/25

5
(18F) Fludeoxyglucose   

(10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX04

For Diagnostic Use
1389/10/25

6
(18F) Sodium Fluoride   10 

mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX06

For Diagnostic Use
1389/10/25

7

(62Cu) Pyruvaldehyde bis 
(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(PTSM

) (50-100) mCi

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

8
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(ATSM

) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

9
Erbium (169Er) Citrate 

Colloid   (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX04

For Therapeutic Use
1389/10/25

10
Gallium[67ga]citrate     10 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

11
Gallium[67ga]citrate     5 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

12
Indium (111In) Chloride   

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

13
Indium (111In) 

Ibritumomab Tiuxetan
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

14
Indium (111In) 

Oxyquinoline   1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

15
Indium (111In) Pentetate    

1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09AX01

For Diagnostic Use
1389/10/25

16
      Iobenguane (123I )     

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

17
    Iobenguane (131I )     

(50-300) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA02

For Therapeutic Use
1389/10/25

18
    Iobenguane (131I)     

(0.5-1) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

19
          Iodide [125I]          

(0.281-0.878) mCi
CAPSULE

TRANSDERM
AL

V09GB02
**Implant**

20
Iodide [131i] Sodium     

100 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

21
Iodide [131i] Sodium     

100 micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

22
Iodide [131i] Sodium     

150 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

23
Iodide [131i] Sodium     16 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

24
Iodide [131i] Sodium     

200 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

25
Iodide [131i] Sodium     30 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

26
Iodide [131i] Sodium     50 

mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

27
Iodide [131i] Sodium     50 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

28
Iodine  (131I) 

Tositumomab   5 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA53

For Diagnostic Use
1389/10/25

29
Krypton [81mKr] Gas   4 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

30
Krypton [81mKr] Gas   8 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

31
Phosphate [32p] Sodium     

5 mCi
SOLUTION

ORAL
V10XX01

-

32
Phosphorous [32P] 
Chromic Phosphate 

Colloid   5 mCi
INJECTION

INTRACAVITARY
V10AX01

-

33
Rhenium (186  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

فهرست راديو داروها
RADIOPHARM

ACEUTICALS' LIST 

ت رادیو داروها
فهرس

تهیه و تنظیم: دکتر ناصر اشراقی

ب س��نتی بیش��ترین 
در ط��

ش غذای��ی را در بی��ن انواع 
ارز

ت ها دارند. 
غذاها ، گروه گوش��

ت  ها از جمل��ه بهترین 
گوش��

غذاها هستند؛البته به شرط آن 
که در مصرف آنها و...

صفحه 10

رشیه  دارو یی
پرتریاژترین ن

   800 تومان
 16 صفحه  

شهریورماه 1392 
   شماره 77  

ک 
ن مننگوکو

تایید استفاده از واکس
در نوزادن

س��ازمان غ��ذا و داروی آمریکا 
ف سنی مجاز برای مصرف 

طی
M(،اولین و تنها 

enveo(منواو
ک کوادری 

واکس��ن مننگوکو
واالن برای استفاده در نوزادان 

و کودکان...
صفحه 6

ی
ب سنت

ل تغذیه در ط
اصو

ی با هم صادق باشیم
 کم

                                                                                   
صفحه2

صفحه 3  دی��دگاه ه��ای دکتر س��ید حس��ن 
ت نظام 

قاضی  زاده هاشمی درباره وضعی
ت کشور

سالم

ی وزیر
ی آقا

دغدغه ها

ی
ت اقتصاد

ی و مشکال
پزشکان عموم

در جامعه ما پزشکان و جامعه 
ف  با 

پزش��کی به دالیل مختل
مشکالت فراوانی دسته پنجه 
ن��رم می کنن��د و هم��واره از 

نابسامانی وضع...
صفحه 14

ل شاقه
ی با اعما

خوشبخت

بعضی دردها هستند که ذاتا درد 
نیس��تند ولی گاهی با توجه به 
شرایط زمانی و مکانی، پدری از 
س. 

آدم درمی آورند که نگو و نپر
مثال همین رابطه بین...

صفحه 16

ی
ک و روز داروساز

به بهانه روز پزش

ی اقتصاد داروخانه
 مشکل اصل

                                                                               
صفحه5

ی را خودکفا کرد
آنچه داروساز

                                                                                   
صفحه8

ی ؛ بیم ها و امیدها
 روز داروساز

                                                                                   
صفحه13

صفحه 7  گزارش��ی از مش��کالت درمان��ی 
ت  C در ایران

هپاتی

C ت
ی هپاتی

ی 80میلیون
دارودرمان



34
Rhenium

 (186Re) Sulfur 
Colloid  (5-10) m

Ci
INJECTIO

N, SOLUTION
INTRA-CAVITY

V10AX05
For Therapeutic Use

1389/10/25

35
Rhenium

 (188
 Re)  

Etidronate (80-180) m
Ci

INJECTIO
N, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

36
Rubidium

 (82Rb) Chloride
INJECTIO

N, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

37
Sam

arium
 (153 Sm

) 
Lexidronam

 (70-300)m
Ci

INJECTIO
N, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

38
Strontium

 (89Sr) Chloride  
 1 m

Ci/m
l

INJECTIO
N, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX01

For Therapeutic Use
1389/10/25

39

Technesium
 

[99m
Tc]H

um
an   

Im
m

unoglobulin G
      (15-

25) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09H
A01

-

40
Technesium

 
[99m

Tc]Tyrosine 
O

ctreotate   (15-25) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09H
A01

41
Technesium

 
[99m

Tc]Tyrosine 
O

ctreotide   (15-25) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09
-

42
Technetium

 (99m
Tc) 

EDDA-tricine-H
YNIC-

bom
besin (15-20) m

Ci

INJECTIO
N,PO

W
DER  

LYO
PH

ILIZED
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

43
Technetium

 (99m
Tc) 

Pentetate  (25-30) m
Ci

INH
ALER

RESPIRATO
RY

V09EA
For Diagnostic Use

1389/10/25

44
Technetium

 
[99m

tc]antim
ony Sulfur 

Colloid     (5 - 50) m
Ci

INJECTIO
N

SUBCUTANEO
US

V09DB
-

45
Technetium

 
[99m

tc]bicisate     (10 - 
100) m

Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09AA02
-

46
Technetium

 
[99m

tc]ethylenedicystein   
(10 - 100) m

Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09CA
-

47
Technetium

 
[99m

tc]etidronate     (up to 
150) m

Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09BA
-

48
Technetium

 
[99m

tc]exzam
etazine     (10 

- 30) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09AA01
-

49
Technetium

 
[99m

tc]glucoheptonate     
(up to 150) m

Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09CA04
-

50
TECH

NETIUM
 

[99m
Tc]H

um
an 

Im
m

unoglobulin G
 (15-25) 

m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED, FO
R 

SO
LUTIO

N
PARENTERAL

V09CA04

51
Technetium

 
[99m

tc]m
acrosalb     (5 - 

30) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09EB01
-

52
Technetium

 
[99m

tc]m
ebrofenin     (up 

to 100) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09DA04
-

53
Technetium

 
[99m

tc]m
edronate     (up to 
300) m

Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09BA02
-

54
Technetium

 
[99m

tc]m
ertiatide     (10 - 

100) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09CA03
-

55
Technetium

 [99m
tc]pentate 

    (up to 300) m
Ci

INJECTIO
N, PO

W
DER, 

LYO
PH

ILIZED
INTRAVENO

US BO
LUS

V09CA01
-

56
Technetium

 
[99m

tc]Pertechnetate   100 
m

Ci
INJECTIO

N
INTRAVENO

US BO
LUS

V09FX
01

**G
enerator**

57
Technetium

 
[99m

tc]Pertechnetate   200 
m

Ci
INJECTIO

N
INTRAVENO

US BO
LUS

V09FX
01

**G
enerator**

58
Technetium

 
[99m

tc]Pertechnetate   300 
m

Ci
INJECTIO

N
INTRAVENO

US BO
LUS

V09FX
01

**G
enerator**

59
Technetium

 
[99m

tc]Pertechnetate   400 
m

C
i

IN
JEC

TIO
N

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09FX

01
**G

enerator**

60
Technetium

 
[99m

tc]phytate     (up to 
100) m

C
i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
,

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09D

B07
-

61
Technetium

 
[99m

tc]pyrophosphate     
(up to 80) m

C
i

IN
JEC

TIO
N

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09BA

03
-

62
Technetium

 
[99m

tc]sestam
ibi   (20-100) 

m
C

i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
,

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09G

A
03

-

63
Technetium

 
[99m

tc]stannous A
gent 

labelled C
ells     (10-100) 
m

C
i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
,

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09G

A
06

-

64
Technetium

 
[99m

tc]succim
er     (up to 

40) m
C

i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
,

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09C

A
02

-

65
Technetium

 [99m
tc]sulfur 

C
olloid     (10-100) m

C
i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
,

IN
TR

AVEN
O

U
S BO

LU
S

V
09D

B05
-

66
Technetium

 [99m
tc]tin 

C
olloid     (up to 100) m

C
i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
IN

TR
AVEN

O
U

S BO
LU

S
V

09D
B04

-

67
Technetium

[99m
tc]pentaval

ent Succim
er      (20-80) 

m
C

i

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
IN

TR
AVEN

O
U

S BO
LU

S
V

09IA
03

-

68
Thallium

 [201Tl] C
hloride  

   10 m
C

i
IN

JEC
TIO

N
IN

TR
AVEN

O
U

S BO
LU

S
V

09G
X

01
-

69
Thallium

 [201Tl] C
hloride  

   5 m
C

i
IN

JEC
TIO

N
IN

TR
AVEN

O
U

S BO
LU

S
V

09G
X

01
-

70
X

enon (133X
e)  (10-20) 

m
C

i
IN

JEC
TIO

N
, SOLUTION

PAR
EN

TER
AL

V09EX
03

For D
iagnostic U

se
1389/10/25

71
Y

ttrium
 (90Y

) C
itrate 

C
olloid   (5-6) m

C
i

IN
JEC

TIO
N

, SOLUTION
IN

TR
A-C

AVITY
V10AA01

For Therapeutic U
se

1389/10/25

72
Y

ttrium
 (90Y

) 
Ibritum

om
ab Tiuxetan    

(30-40) m
C

i
IN

JEC
TIO

N
, SOLUTION

PAR
EN

TER
AL

V10X
X

02
For Therapeutic U

se
1389/10/25

73
Y

ttrium
 (90Y

)hydroxy 
apatite

IN
JEC

TIO
N

PAR
EN

TER
AL

V10AA
1391/9/1

74
Technetium

[99m
tc]tricine-

hynic-ubiquicidine(29-41)
IN

JEC
TIO

N
, PO

W
D

ER
, 

LY
O

PH
ILIZED

PAR
EN

TER
AL

V09H
1391/9/1

75
Technetium

 
[99m

Tc]ciprofluxacin
IN

JEC
TIO

N
, PO

W
D

ER
, 

LY
O

PH
ILIZED

PAR
EN

TER
AL

V09H
1391/9/1

76
G

erm
anium

(68 
G

e)/G
allium

(68 G
a) 

G
enerator

G
EN

ER
ATO

R
*

_
V09X

سامانه ژنراتور به عنوان منبع تولید گالیوم
-

68
 برای

 
تولید انواع رادیو

 *
داروهای حاوی گالیوم 

-
68

 به کار می
 

رود
1391/9/1

77
G

allium
(68 G

a)-O
ctrotate

IN
JEC

TIO
N

, PO
W

D
ER

, 
LY

O
PH

ILIZED
PAR

EN
TER

AL
V09X

1391/9/1

78
Lutetium

(177Lu)ethylenedi
am

ine tetram
ethylene 

phosphonate
IN

JEC
TIO

N
PAR

EN
TER

AL
V10B

1391/9/1

79
H

olm
ium

(166H
o)chitosan

IN
JEC

TIO
N

PAR
EN

TER
AL

V10X
X

1391/9/1

80
Y

ttrium
 (90Y

)D
O

TA
-Tyr3-

O
treotide

IN
JEC

TIO
N

PAR
EN

TER
AL

V10X
X

1391/9/1

81
Y

ttrium
 (90Y

)G
lass Beads

IN
JEC

TIO
N

PAR
EN

TER
AL

V10X
X

1391/9/1

ردیف
نام دارو

شکل دارویي
راه مصرف

دسته دارو
توضيحات

تاریخ

No
Drug Name

Dosage Form
Route of Admin

ATC Code
Description

Date

1
(123I) Sodium Iodide   0.1 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

2
(123I) Sodium Iodide   0.2 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

3
(123I)  Sodium Iodide     2 

mCi/ml
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

4
(131I) Sodium Iodide  (3.5-

150) mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Therapeutic Use
1389/10/25

5
(18F) Fludeoxyglucose   

(10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX04

For Diagnostic Use
1389/10/25

6
(18F) Sodium Fluoride   10 

mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX06

For Diagnostic Use
1389/10/25

7

(62Cu) Pyruvaldehyde bis 
(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(PTSM

) (50-100) mCi

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

8
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(ATSM

) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

9
Erbium (169Er) Citrate 

Colloid   (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX04

For Therapeutic Use
1389/10/25

10
Gallium[67ga]citrate     10 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

11
Gallium[67ga]citrate     5 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

12
Indium (111In) Chloride   

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

13
Indium (111In) 

Ibritumomab Tiuxetan
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

14
Indium (111In) 

Oxyquinoline   1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

15
Indium (111In) Pentetate    

1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09AX01

For Diagnostic Use
1389/10/25

16
      Iobenguane (123I )     

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

17
    Iobenguane (131I )     

(50-300) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA02

For Therapeutic Use
1389/10/25

18
    Iobenguane (131I)     

(0.5-1) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

19
          Iodide [125I]          

(0.281-0.878) mCi
CAPSULE

TRANSDERM
AL

V09GB02
**Implant**

20
Iodide [131i] Sodium     

100 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

21
Iodide [131i] Sodium     

100 micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

22
Iodide [131i] Sodium     

150 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

23
Iodide [131i] Sodium     16 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

24
Iodide [131i] Sodium     

200 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

25
Iodide [131i] Sodium     30 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

26
Iodide [131i] Sodium     50 

mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

27
Iodide [131i] Sodium     50 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

28
Iodine  (131I) 

Tositumomab   5 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA53

For Diagnostic Use
1389/10/25

29
Krypton [81mKr] Gas   4 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

30
Krypton [81mKr] Gas   8 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

31
Phosphate [32p] Sodium     

5 mCi
SOLUTION

ORAL
V10XX01

-

32
Phosphorous [32P] 
Chromic Phosphate 

Colloid   5 mCi
INJECTION

INTRACAVITARY
V10AX01

-

33
Rhenium (186  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

فهرست راديو داروها
RADIOPHARM

ACEUTICALS' LIST 
ردیف

نام دارو
شکل دارویي

راه مصرف
دسته دارو

توضيحات
تاریخ

No
Drug Name

Dosage Form
Route of Admin

ATC Code
Description

Date

1
(123I) Sodium Iodide   0.1 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

2
(123I) Sodium Iodide   0.2 

mCi
CAPSULE

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

3
(123I)  Sodium Iodide     2 

mCi/ml
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

4
(131I) Sodium Iodide  (3.5-

150) mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX02

For Therapeutic Use
1389/10/25

5
(18F) Fludeoxyglucose   

(10-30) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX04

For Diagnostic Use
1389/10/25

6
(18F) Sodium Fluoride   10 

mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX06

For Diagnostic Use
1389/10/25

7

(62Cu) Pyruvaldehyde bis 
(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(PTSM

) (50-100) mCi

INJECTION, SOLUTION
PARENTERAL

V09
For Diagnostic Use

1389/10/25

8
(64Cu) Diacetyl-bis(N4-

methylthiosemicarbazone) 
(ATSM

) (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10

For Therapeutic Use
1389/10/25

9
Erbium (169Er) Citrate 

Colloid   (5-10) mCi
INJECTION, SOLUTION

INTRA-CAVITY
V10AX04

For Therapeutic Use
1389/10/25

10
Gallium[67ga]citrate     10 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

11
Gallium[67ga]citrate     5 

mCi
INJECTION

INTRAVENOUS BOLUS
V09HX01

-

12
Indium (111In) Chloride   

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

13
Indium (111In) 

Ibritumomab Tiuxetan
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

14
Indium (111In) 

Oxyquinoline   1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

15
Indium (111In) Pentetate    

1 mCi/ml
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09AX01

For Diagnostic Use
1389/10/25

16
      Iobenguane (123I )     

10 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09

For Diagnostic Use
1389/10/25

17
    Iobenguane (131I )     

(50-300) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA02

For Therapeutic Use
1389/10/25

18
    Iobenguane (131I)     

(0.5-1) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V09IX02

For Diagnostic Use
1389/10/25

19
          Iodide [125I]          

(0.281-0.878) mCi
CAPSULE

TRANSDERM
AL

V09GB02
**Implant**

20
Iodide [131i] Sodium     

100 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

21
Iodide [131i] Sodium     

100 micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

22
Iodide [131i] Sodium     

150 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

23
Iodide [131i] Sodium     16 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

24
Iodide [131i] Sodium     

200 mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

25
Iodide [131i] Sodium     30 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

26
Iodide [131i] Sodium     50 

mCi
SOLUTION

ORAL
V09FX03

-

27
Iodide [131i] Sodium     50 

micCi
CAPSULE

ORAL
V09FX03

-

28
Iodine  (131I) 

Tositumomab   5 mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10XA53

For Diagnostic Use
1389/10/25

29
Krypton [81mKr] Gas   4 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

30
Krypton [81mKr] Gas   8 

mCi
INHALER

RESPIRATORY
V09EX01

**Generator**

31
Phosphate [32p] Sodium     

5 mCi
SOLUTION

ORAL
V10XX01

-

32
Phosphorous [32P] 
Chromic Phosphate 

Colloid   5 mCi
INJECTION

INTRACAVITARY
V10AX01

-

33
Rhenium (186  Re)  

Etidronate (80-180) mCi
INJECTION, SOLUTION

PARENTERAL
V10BX03

For Therapeutic Use
1389/10/25

فهرست راديو داروها
RADIOPHARM

ACEUTICALS' LIST 



شمــاره108| خرداد ماه 101395 اختصاصی

بررسی اثر داروها بر محیط زیست در آستانه روز جهانی محیط زیست

آدم ها، داروها و دیگر ساکنان زمین
ســازمان ملــل متحــده از ســال 1972 
عنــوان  بــه  ژوئــن   5 تعییــن  بــا 
ســعی  محیط زیســت،  جهانــی  روز 
درارتقــای آگاهــی عمومــی بــرای 
محیط زیســتی  مثبــت  فعالیت هــای 
و حفاظــت از طبیعــت و کره زمیــن 
ــه  داشــته اســت. شــعار امســال »مقابل
حیوانــات  غیرقانونــی  تجــارت  بــا 
وحشــی« در نظــر گرفتــه شــده اســت.

داروها، نجات بخش یا مخرب؟
طــی ســال های اخیــر و بــا افزایــش 
ــتفاده از  ــن، اس ــره زمی ــت ک جمعی
ــرده اســت  ــدا ک ــش پی ــا افزای داروه
و باتوجــه بــه افزایــش جمعیــت 
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــالمندان، ب س
وضعیــت ادامــه داشــته باشــد. شــکی 
نیســت کــه داروهــا نقــش مهمــی در 
ــا  ــگیری از بیماری ه ــان و پیش درم
هــم در انســان ها و هــم در حیوانــات 
دارنــد امــا متاســفانه می تواننــد آثــار 
ســایر  روی  ناخواســته ای  منفــی 
موجــودات و میکروارگانیســم های 
موجــود در محیط زیســت داشــته 
ــر  ــا ب ــی داروه ــار جانب ــند. آث باش
ــات و  ــان ها، در مطالع ــامت انس س
مونیتورینگ هــای اخیــر، ســطوح 
ــف  ــی مختل ــواد داروی ــی از م پایین
آب هــای ســطحی  در خــاک،  را 
و آب هــای زیرزمینــی مشــخص 
کــرده اســت. ایــن وضعیــت را نبایــد 
ــه  ــی ک ــر داروی ــمرد، ه ــك ش کوچ
مصــرف شــود، در نهایــت راه خــود 

ــد.  ــاز می کن ــت ب ــه طبیع را ب
استــــاتین ها،  آنتی بیوتیــــك ها، 
ــای  ــای ضــد ســرطان، داروه داروه
ــزاران  ــاله ه ــی و ...هرس ضدحاملگ
ایــن  می شــوند.  مصــرف  تــن 
ــزه   ــرف، متابولی ــداز مص ــا، بع داروه
و در نهایــت از بــدن دفــع و وارد 

و  می شــوند  فاضــاب  سیســتم 
می یابنــد.  راه  محیط زیســت  بــه 
مقادیــری از داروهــا هم بــدون اینکه  
کامــل متابولیزه شــوند، وارد سیســتم 
ــود را  ــوند و راه خ ــاب می ش فاض
ــاز  ــطحی ب ــای س ــرف آب ه ــه ط ب
می کننــد. البتــه چنیــن وضعیتــی 
همیشــه وجــود داشــته امــا محققــان، 
فقــط چنــد ســالی اســت کــه نگــران 
شــده و شــروع بــه اندازه گیــری 
در  مختلــف  داروهــای  ســطوح 

کرده انــد. محیط زیســت 
 اســتفاده از روش هــای جدیــد آنالیز 
ماننــد کروماتوگرافــی مایــع بــا 
 )LC-MS( ــی ــنجی جرم ــف س طی
باعــث شــده درک بهتــری از مقادیــر 
ــی و  ــای داروی ــود متابولیت ه موج
ــدا  ــت پی ــه محیط زیس ــا ب ــار آنه آث
شــود. بعــداز آزاد شــدن داروهــا بــه 
ــه آب،  ــودرا ب ــا راه خ ــط، آنه محی
ــه  ــد. البت ــاز می کنن ــاک ب ــوا و خ ه
عوامــل زیــادی در ایــن میــان نقــش 
دارنــد ماننــد خــواص فیزیکــی 
وشــیمیایی داروهــا، تفاوت هــای 
محیــط دریافت کننــده، نــوع خــاک، 

ــوا و ... . ــای ه دم

آثار داروها بر محیط زیست
شــواهد زیــادی دربــاره ایــن وجــود 
ــب  ــا در حــال تخری ــه داروه دارد ک
محیط زیســت هســتند و تهدیــدی 
ــات  ــامت حیوان ــرای س ــدی ب ج
می شــوند.  محســوب  وحشــی 
ــاره نشــان  ــد در این ب گزارشــی جدی
ــی  ــث آلودگ ــا باع ــد داروه می ده
می شــوند  رودخانه هــا  آب 
و  ماهی هــا  پرنــدگان،  بــه  و 
ســایر جانــداران محیــط آســیب 
ــی  ــزارش زمان ــن گ ــانند. ای می رس
نگرانی هــای  کــه  شــد  منتشــر 

ــاره آثــار محیط زیســتی  جهانــی درب
و  بــود  یافتــه  افزایــش  داروهــا 
ــن  ــر ای ــد ب ــزارش جدی ــار گ انتش
ــن  ــاس ای ــزود. براس ــا اف نگرانی ه
بســیاری  ماهی هــای  گــزارش، 
بــه  جهــان،  رودخانه هــای  از 
ــای ضدحاملگــی،  ــات قرص ه ترکیب
داروهــای ضدافســردگی، ســاتیوها، 
مســکن ها  هــا،  بیوتیــك  آنتــی 
آلــوده  ضدســرطان  داروهــای  و 
ــود  ــزارش وج ــون گ ــتند. تاکن هس
حــدود ششــصد متابولیــت مختلــف 
تهیــه  دارویــی در محیط زیســت، 
ــرآورده  ــزاران ف ــرای ه ــا ب ــده ام ش
ــای  ــوز آنالیزه ــر، هن ــی دیگ داروی
کافــی انجــام نشــده اســت. به عنــوان 

ــای  ــده ماهی ه ــخص ش ــال مش مث
آلــوده  انگلســتان  رودخانه هــای 
ــی  ــرآورده داروی ــوع ف ــا ن ــه ده ب
هســتند یــا ماهی هــای ســالمون 
ــتادیول«  ــه »اس ــك ب ــی بالتی دریای
ــی های  ــی بررس ــتند، ط ــوده هس آل
ــای  ــد داروه ــوم ش ــز معل ــر نی دیگ
ضدافســردگی کــه در آب بعضــی 
رودخانه هــا وجــود دارنــد، روی 
ــار  ــره آث ــزی بی مه ــودات آب موج
ــد و چرخــه حیــات  منفــی می گذارن
ــد.  ــه خطــر می اندازن موجــودات را ب
اســترادیول  وجــود  به عــاوه 
باعــث  رودخانه هــا،  بعضــی  در 
ــر  ــای ن ــپرم در ماهی ه ــش اس کاه
ــا  ــر آنه ــد تکثی می شــود و روی رون

آنتی بیوتیك هــا  دارد.  ســوء  اثــر 
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــم از داروهای ه
اثــر بــر باکتری هــای موجــود در 
ــف،  ــان مختل ــت و گیاه محیط زیس
آثــار منفــی در طبیعــت به جــای 

ــد. گذارن

چه باید کرد؟
ارزیابــی   FDA  ،1980 ســال  از 
احتمــــالی  هــای  ریســك 
محیط زیســتی داروهــا را )قبــل از 
ــه  ــا ب ــاخت ورود داروه ــاره س اج
ــن  ــه ای ــرد ک ــت ک ــازار( درخواس ب
امــر می توانــد تاحــدی کارخانجــات 
را وادار بــه تــاش بیشــتر بــرای 
کمتــر  محصــوالت  ســاخت 
محیط زیســت  بــه  آسیب رســان 

ــد. کن
آثــار  بایــد  ســازنده  شــرکت   
محصــول  یــك  محیط زیســتی 
ــر  ــد و اگ ــزارش ده ــی را گ داروی
آن محصــول آثــار مخربــی بــر 
باشــد،  داشــته  محیط زیســت 
شــرکت موظــف اســت بررســی کنــد 
کــه چگونــه می تــوان  ایــن خطــر را 
کاهــش داد. قانون گــذاران آمریــکا و 
ــده ای  ــور فراین ــا به ط ــه اروپ اتحادی
در حــال تــاش بــرای بررســی 
آثــار داروهــا بــر محیط زیســت 
ــت  ــاالن محیط زیس ــا فع ــتند ام هس
هنوزهــم  میــزان  ایــن  معتقدنــد 
قوانیــن  بایــد  و  نیســت  کافــی 
کارخانجــات  در  ســتمگرانه تری 
داروســازی در مــورد آثــار داروهــا 
ــایر  ــا و س ــی رودخانه ه ــه آلودگ ب
ــود.  ــع ش ــطحی وض ــای س آب ه

ــده  ــث ش ــختگیری ها باع ــن س همی
بســیاری  اخیــر  ســال های  در 
ــه فکــر  کارخانجــات داروســازی، ب
ــبز  ــی س ــوالت داروی ــد محص تولی

بیفتنــد کــه آســیب کمتــری بــه 
می کننــد. وارد  محیط زیســت 

در ســایت FDA بررســی آثــار 
ــف  ــوارد مختل ــر م ــا ب ــی داروه منف
گیاهــان،  ماهی هــا،  ماننــد 
باکتری هــا، کرم هــای خاکــی و... 
آورده شــده اســت. عــاوه بــر آنهــا 
ــر و  ــد، تکثی ــر رش ــا ب ــار داروه آث
ــم  ــودات ه ــای موج ــی رفتاره حت
بایــد بررســی شــود کــه جــزو 
مطالعــات بلندمدتــی اســت کــه 

ــت. ــده اس ــام نش ــوز انج هن
و  دفــع  سیســتم های  به عــاوه، 
ــد و  ــای فاس ــردن داروه ــدوم ک مع
ــت.  ــم اس ــم مه ــته ه ــخ گذش تاری
رفتــن ایــن داروهــا داخــل زباله های 
خانگــی یا چــاه دستشــویی و حمام 
و توالــت، روش نادرســتی اســت کــه 
ــای  ــش آلودگی ه ــه افزای ــر ب منج

می شــود. محیط زیســتی 
الزم اســت روش هــای معــدوم کــردن  
ــیب  ــا آس ــود ت ــام ش ــی انج اصول
ــات  ــد. در کارخانج ــری وارد کن کمت
دارویــی، قســمت هایی بــرای معــدوم 
کــردن داروهــا وجــوددارد کــه داروها 
ــه  ــد ک ــن می برن ــوی از بی ــه نح را ب
باعــث آلودگــی محیط زیســت نشــود 
امــا بایــد افــراد معمولــی و خانواده هــا 
را نیــز آگاه کــرد کــه داروی غیــر قابل 
اســتفاده و تاریــخ گذشــته را وارد 
ــد.   ــی نکنن ــاب خانگ ــتم فاض سیس
بهتریــن راه، تحویــل ایــن داروهــا بــه 
داروخانه هــا و مراکــز معتبــری اســت 
ــن، دارو را  ــای مطمئ ــا روش ه ــه ب ک

معــدوم کننــد.
ــت،  ــی محیط زیس ــاید روز جهان  ش
آگاه  بــرای  زمــان  بهتریــن 
کــردن عمــوم مــردم از خطــرات 
ــن  ــه در کمی ــت ک ــتی اس محیط زیس

.... ماســت 

دکتر آیدا روشن ضمیر
داروساز



(St Johns Wort) بــا  گل راعــی 
 Hypericum   .L علمــی  نــام 
ــی  ــاه داروی ــك گی perfuratum ی
خانــواده  از  ارزشــمند 
ــی  ــت. گل راع Hypericaceae اس
گیاهــی اســت علفــی و پایــا بــا ســاقه 
ایســتاده کــه در ســال اول دارای رشــد 
خزنــده اســت و رشــد مطلــوب و 
گل دهــی آن از ســال دوم بــه بعــد آغاز 
گیــاه  ایــن  برگ هــای  می شــود. 
ــل و  ــورت متقاب ــرگ، به ص ــدون دمب ب
ــا انتهــای گــرد اســت. روی برگ هــا  ب
دو نــوع نقــاط تیــره و و روشــن دیــده 
می شــوند. نقــاط روشــن کــه در تمــام 
ســطح بــرگ پراکنده انــد، در واقــع 
کیســه های ترشــحی مملــو از اســانس 
هســتند و نقــاط تیــره کــه در حاشــیه 
ــد، محــل تجمــع  ــا وجــود دارن برگ ه
ــام  ــه ن ــاه ب ــی گی ــره اصل ــاده موث م
ــگ  ــه رن هیپریســین هســتند. گل هــا ب
زرد و میــوه بــه حالــت کپســول اســت. 
ــا و مناطــق  ــاه در آســیا، اروپ ــن گی ای
آمریــکا  متحــده  ایــاالت  شــرقی 
ــی  ــز در نواح ــران نی ــد و در ای می روی
البــرز، اســتان های شــمالی کشــور، 
خراســان، مناطــق غربــی و دامنه هــای 
زاگــرس رشــد می کنــد. همچنیــن 
ــا،  ــکا، اروپ ــترده در آمری ــور گس به ط

استرالیا و چین کشت می شود.
گذشــته  زمان هــای  از  راعــی  گل 
چیــن  و  اروپــا  ســنتی  طــب  در 
ــوختگی،  ــا، س ــان زخم ه ــرای درم ب
ــه و  ــده ، ری ــه ، مع ــای کلی ناراحتی ه
همچنیــن بــرای درمــان ســودا و جنون 
ــروزه از  ــت. ام ــده اس ــتفاده می ش اس
ــاه در  ــن گی ــی ای ــره داروی ــواد موث م
بیماری هــای  و  افســردگی  درمــان 
ــوختگی  ــم و س ــان زخ ــی، درم روح
ــات  ــن تحقیق ــتفاده می شــود. همچی اس

اخیــر بــر اثــرات ضدویروســی آن 
ــن گل  ــت. همچنی ــده اس ــز ش متمرک
راعــی بــه عنــوان یکــی از منابــع 
ــه  ــرزی ب ــع رنگ ــگ در صنای ــم رن مه
ــزی  ــرای رنگ آمی ــد و ب ــمار می آی ش
ــه  ــز ب ــگ قرم ــه رن ابریشــم و پشــم ب

کار مــی رود.

مواد موثره: 
ــن  ــی در ای ــی فراوان ــات داروی ترکیب
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــود دارن ــاه وج گی

ــد از: ــا عبارتن آنه
ــرون  ــی )نفتودیانت ــتقات آنتراکینون مش
هیپریســین،  شــامل  هــا( 

ســیکلو  پسودوهیپریســین، 
یســین هیپر و د پسو

شــده  پرنیلــه  فلوروگلوســینول های 
شــامل هیپرفوریــن و ادهیپرفوریــن

کامپفــرول،  ماننــد  فاونوئیدهایــی 
روتیــن و  آپی ژنیــن  کوئرســتین، 

تانن ها و روغن های فرار

مصارف درمانی: 

اثرات ضد افسردگی
در  گیــاه  ایــن  موثــره  ترکیبــات 
ــان  ــرای درم ــورها ب ــیاری از کش بس

ــط  ــا متوس ــف ت ــردگی های خفی افس
اســتفاده می شــود و مطالعــات کلینیکــی 
بســیاری اثرات ضدافســردگی ترکیبات 
ــانده اند،  ــات رس ــه اثب ــاه را ب ــن گی ای
ــه  ــت ک ــن اس ــزرگ آن ای ــت ب مزی
ــرای  ــی ب ــی قابل توجه ــوارض جانب ع
آن گــزارش نشــده اســت. در مطالعــات 
ــه  ــت ک ــده اس ــاهده ش ــف مش مختل
اثــرات  دارای  راعــی  گل  عصــاره 
ــا فلوکســتین، ایمی پیرامیــن و  مشــابه ب
ســرترالین اســت. ترکیبــات ایــن گیــاه 
ــار  ــق مه ــژه هیپریســین از طری ــه وی ب
آنزیــم مونوآمیــن اکســیداز و در نتیجــه 
ــن  ــای آدرنالی ــه هورمون ه ــدم تجزی ع

و نورآدرنالیــن اثــرات خــود را اعمــال 
می کننــد.

درمان زخم ها و سوختگی ها 
ــی  ــرات گل راع ــیاری اث ــات بس مطالع
را در بهبــود زخم هــا و ســوختگی ها 
ــی  ــرف موضع ــت. مص ــان داده اس نش
عصــاره گل راعــی ســبب تســهیل بهبود 
زخــم و جلوگیــری از باقی مانــدن جــای 
ــزان درد و  ــود و می ــم )scar( می ش زخ
خــارش را  بــدون هیــچ گونــه عوارضی 
ــه ســوختگی کاهــش می دهــد. در ناحی

اثرات ضدویروسی
اثــرات ضدویروســی ترکیــب هیپریســین 
 C هپاتیت HIV,  درمقابــل ویروس هــای
و ویــروس تبخــال گــزارش شــده اســت. 
هیپریســین تحت تاثیــر نــور فعــال  و 
باعــث ایجــاد رادیکال هــای آزاد اکســیژن 
ــر  ــرب ب ــرات مخ ــه دارای اث ــود ک می ش
ــرف  ــن مص ــت. همچنی رتروویروس هاس
عصــاره گل راعــی در بیمــاران مبتــا بــه 
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــبب تقوی HIV، س
آنهــا شــده اســت.  ســایر ترکیبــات ایــن 
گیــاه از جملــه فاونوئیدهــا دارای اثــرات 

ضدویــروس آنفلوانــزا هســتند.

اثرات آنتی باکتریال
فعالیــت  مختلــف  مطالعــات  در 
راعــی  گل  عصــاره  آنتی باکتریــال 
ضــد  بــر  بــاال  غلظت هــای  در 
باکتری هــای گــرم مثبــت گــزارش 

شــده اســت.

اثرات ضدسرطان
بســیاری از مطالعــات Invitro اثــرات 
ضدســرطانی هیپریســین و هیپرفوریــن 
را روی الین هــای مختلــف ســلولی 
شــده  مشــخص  داده انــد.  نشــان 
ــرات  ــین دارای اث ــه هیپریس ــت ک اس

ســلول های  بــر  سیتوتوکســیك 
ــت. ــرطانی اس س

مقدار مصرف: 
مقــدار معمــول مصــرف از عصاره هــای 
ــا  ــی 500 ت ــده گل راع ــتاندارد ش اس
بــرای درمــان  میلــی گــرم   1050
افســردگی خفیــف تــا متوســط اســت. 
ــا 3 دوز  ــه 2 ی ــوال ب ــدار معم ــن مق ای
مجــزا در طــول روز تقســیم می شــود. 
بــه طــور معمــول 2 تــا 4 هفتــه طــول 
ــرف  ــی مص ــرات بالین ــا اث ــد ت می کش

ــود. ــی مشــخص ش گل راع

موارد منع مصرف: 
افــرای کــه دارای ســابقه حساســیت 
خانــواده  گیاهــان  از  هریــك  بــه 
ار  بایــد  هســتند   Hypericaceae
مصــرف فرآورده هــای حــاوی گل راعــی 
اجتنــاب کننــد. همچنیــن بــه دلیــل نبــود 
ــای  ــی مصــرف فرآورده ه ــات کاف مطالع
ــارداری و  ــی در دوران ب ــاوی گل راع ح

ــت. ــوع اس ــیردهی ممن ش

عوارض جانبی: 
عــوارض جانبــی محــدودی در مــورد 
ــه  ــده اســت. ب ــزارش ش ــاه گ ــن گی ای
واکنش هــای  مــواردی  در  هرحــال 
ناراحتی هــای  پوســتی،  حساســیت 
و  خســتگی  احســاس  و  گوارشــی 

کوفتگــی مشــاهده شــده اســت.

تداخالت دارویی: 
ــد  ــی نبای ــاوی گل راع ــای ح فرآورده ه
ضدافســردگی  داروهــای  ســایر  بــا 
و داروهــای انعقــاد ماننــد وارفاریــن 
مصــرف شــوند. همچنیــن  افــراد مبتــا 
ــه از داروهــای حــاوی  ــه افســردگی ک ب
گل راعــی اســتفاده می کننــد بایــد از 

ــد. ــودداری کنن ــکل خ ــرف ال مص

دکتر سیما قلیچ
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی
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ــازی  ــردگی، فعال س ــرای افس ــوم ب ــل س ــی  نس ــی روان درمان ــع عمل ــب و در واق ــای جال ــی از رویکرده یک
ــر در  ــن رویکــرد جــذاب و موث ــرد ای ــاری1 اســت. کارب رفت
ــك از  ــه  پزش ــد ک ــکل باش ــن ش ــه ای ــد ب ــکی می توان پزش
ــای  ــودن، فعالیت ه ــض ب ــود مری ــا وج ــد ب ــار می خواه بیم
زمــان ســامت کــه بــه بهانــه بیمــاری کنــار گذاشــته شــده، به 

ــرد.  ــودن، از ســر بگی ــان آور نب شــرط زی
مثــا اگــر بیمــار بعــد از اطــاع از ابتــای خــود بــه ســرطان، 
ــار  ــری را کن ــای هن ــتان و فعالیت ه ــا دوس ــح ب ــنا و تفری ش
ــاری او  ــرای بیم ــرری ب ــا ض ــن فعالیت ه ــر ای ــته، اگ گذش
ندارنــد و روحیــه اش را شــادتر می کننــد، آنهــا را طبــق 
روال ایــام ســامت دوبــاره انجــام دهــد و بــدون توجــه بــه 

ــرد.  ــذت بب ــا ل ــن فعالیت ه ــاری از ای بیم
ــار  ــه کن ــت ک ــن اس ــار ای ــازی رفت ــم در فعال س ــه مه نکت
ــود  ــات خ ــب اوق ــر، اغل ــالم و موث ــای س ــتن رفتاره گذش

ــاری،  ــل از بیم ــکات حاص ــر مش ــاوه ب ــی، ع ــد و اضاف ــای جدی ــکات و ناراحتی ه ــاد مش ــث ایج باع
ــال  ــا فع ــود. ب ــتر می ش ــالم بیش ــای س ــرک عادت ه ــل ت ــار به دلی ــی بیم ــج و ناراحت ــع رن ــود. در واق می ش
ــه تنهــا عــوارض تــرک آنهــا از بیــن مــی رود، بلکــه آثــار مثبــت حضــور آنهــا در  کــردن رفتارهــای مفیــد ن
ــاری  ــرد و نشــانه های بیم ــان ســرعت بگی ــی درم ــود و کارآی ــد بهب ــار باعــث می شــود رون ــه کاری بیم برنام

ــوند. ــو ش ــریع تر مح س
بــا فعــال شــدن رفتارهــای ســالمانه )ایــام ســامت(، محیــط و اطرافیــان نیــز بــه بیمــار تاییــد مثبــت و در واقــع 
ــود،  ــی خ ــات درون ــاداش از احساس ــتجوی پ ــای جس ــه ج ــار ب ــود بیم ــث می ش ــه باع ــد ک ــاداش می دهن پ

تقدیــر و تحســین مــورد انتظــارش را از محیــط دریافــت کنــد.
ــده  ــوق زن ــزه و ش ــه و انگی ــاری، روحی ــاع از بیم ــد از اط ــه بع ــی ک ــای العاج ــه بیماری ه ــا ب ــراد مبت اف
مانــدن خــود را از دســت داده و بــا گوشــه گیری از اجتمــاع و در خــود فــرو رفتــن، ســرعت پیشــرفت بیمــاری 
ــی  ــش و انگیزش ــای روحیه بخ ــازی رفتاره ــا فعال س ــد، ب ــر کرده ان ــود را کوتاه ت ــدن خ ــده مان ــان زن و زم
ــده بهتــر اســتفاده کننــد و از زندگــی بیشــتر  ــد و از عمــر باقیمان ــه دامــن اجتمــاع برگردن ــاره ب می تواننــد دوب

لــذت ببرنــد. 
نکتــه جالــب اینجاســت کــه هرچــه فــرد رفتارهــای امیدبخــش بیشــتری را فعــال کنــد، توقــع او بــرای بیشــتر 
ــف  ــواردی توق ــی در م ــد. حت ــر خواهدش ــاری در او کندت ــرفت بیم ــد پیش ــی رود و رون ــر م ــدن باالت زنده مان

بیمــاری و حتــی بهبــود کامــل گــزارش شــده اســت.
ــناختی رفتاری  ــی ش ــرد درمان ــی از رویک ــی، بخش ــد در روان شناس ــر و کارآم ــای موث ــازی رفتاره فعال س
محســوب می شــود و نقــش درمانگــر در شناســایی رفتارهایــی کــه هیجان هــا و افــکار انرژی بخــش و مثبــت 
ــه بیمــار اساســی اســت. ــه فعالیت هــای روزان ــن رفتارهــا در برنام ــدن ای ــد و گنجان و مطلــوب ایجــاد می کنن

Behavioral activation  1

ــوی  ــد معن ــرای رش ــیله ای ب ــد وس ــان می توان ــدن انس ب
یــا بــه عکــس مانعــی بــزرگ بــرای آن شــود، در قــرن 
بیســت و یکــم احتمــال اینکــه بیشــتر در وضعیــت 
ــت،  ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــم واقعیت ــر ببری ــته به س نشس
ــری  ــرت و آگاهــی درســت نشســتن باعــث جلوگی بصی
مــردم  از  بســیاری  می شــود.  امــراض  بســیاری  از 
ــك  ــد ی ــا بای ــرای ورزش حتم ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ســاعت وقــت صــرف کننــد یــا بــه باشــگاه برونــد، امــا 
ــاف  ــم خ ــاره می کنی ــا اش ــه آنه ــه ب ــت هایی ک ممارس

ــاند. ــات می رس ــه اثب ــن را ب ای
ــه  ــم ک ــات کششــی می پردازی ــه تمرین ــن شــماره ب در ای
ــز فکــری، خســتگی  ــری و تمرک ــر از انعطاف پذی ــه غی ب
ــد و از  ــا دور می کن ــات پ ــوص عض ــدن، به خص را از ب

ــم. ــاد می کنی ــه ی ــه آســانای پروان آن ب
1. نفســی عمیــق بکشــید و در حالتــی آرام چهــار زانــو 
ــن  ــارن روی زمی ــن متق ــه لگ ــی ک ــینید، در وضعیت بنش

باشــد.
ــا هــم داشــته باشــند، پاشــنه  های  ــه کــف پاهــا تمــاس نســبتا کاملــی ب ــه طوری ک ــد ب 2. زانوهــا را خــم کنی

ــد. ــا را بگیری ــد و پنجه هــای پ ــه لگــن نزدیــك کنی ــا را ب پ
3. با سینه ای باز و گشوده و عمود بر زمین شانه ها را از گوش ها دور کنید و به عقب بکشید.

4. بــا حفــظ حالــت ســینه بــاز، زانوهــا را بــه بــاال و پاییــن حرکــت دهیــد طوری کــه کــف پاهــا از یکدیگــر 
جــدا نشــوند.

5. پــس از انجــام ایــن حرکــت بــه مــدت یــك دقیقــه، زانــو هــا را بــاز  و پاهــا را دراز کنیــد و حرکــت را 3 
مرتبــه دیگــر تکــرار کنیــد.

ــرد  ــمانی در ف ــه جس ــت بنی ــث تقوی ــا باع ــه تنه ــی ن ــرکات بدن ــد ح ــاد دارن ــان ورزش اعتق ــی از مربی خیل
ــه  ــز ب ــز را نی ــرد مغ ــود عملک ــز، بهب ــروتونین موجود در مغ ــش میزان س ــطه افزای ــه به واس ــود بلک می ش
همــراه دارد. بــاور انســان های اهــل فــن بــر ایــن اســت کــه یونانیــان قدیــم اولیــن ملتــی بودنــد کــه خیلــی از 
ورزش هــا همچــون ژیمناســتیك را بنــا کرده انــد همچنیــن خیلــی از ورزش هــای دیگــر نیــز از همانجــا نشــأت 

گرفتــه امــا اصــول ایــن دســته بســیار خشــن و هــدف تقویــت عضــات بــوده اســت.
انجام آساناهای مختلف عاوه بر افزایش قوای جسمانی یك ممارست ذهنی را نیز به همراه دارد. 

فواید این آسانا
تحریك و تقویت قلب و بهبود گردش خون

تقویت کشاله ران و زانو
تحریك وریدهای شکمی و کاهش غده وذی )پروستات(

ماساژ اندام های داخلی
کاهش درد سیاتیك و دردهای رماتیسمی

بســیاری از محققــان، پیدایــش آداب و فنــون یــوگا را خیلــی قبل تــر از تدویــن کتــاب »یوگاســوترا« می داننــد 
ــه آرامــش روح  ــتیابی ب ــه هــدف آن دس ــده ک ــی به وجــود آم ــی ذهن ــا اصول ــن حــرکات ب ــه ای ــد ک و معتقدن
ــز  ــرد، شــما نی ــل انجــام بگی ــن ممارســت ها همــراه آگاهــی و تعق ــه اگــر ای ــه شــکل گرفت اســت پــس مراقب

ــد. ــه هــدف غایــی انتخــاب کرده ای ــرای رســیدن ب ــاه را ب راهــی بســیار کوت

باداکوناسانا یا حرکت پروانهسالمانه رفتار کن!
دکتر احمد حلت

لیلی خانه زر
مدرس یوگا
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دکتر محمدرضا نیسیان

فارماکولوژیست

آبسه دندانی
دکتر ساینا شمس

دندانپزشک، عضو پژوهشکده دندانپزشکی 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

یکــی از شــایع ترین علــل مراجعــه 
ــت  ــر درد اس  ــك س ــه پزش ــاران ب بیم
کــه می توانــد در بعضــی از افــراد 
تحت  الشــعاع  را  شــخصی  زندگــی 
ــد  ــده باش ــد و آزاردهن ــود قرارده خ
ــی  ــت بالین ــن عام ــد ای ــن بای بنابرای
ــا تشــخیص  مهــم توســط پزشــك و ب

ــود. ــرل ش ــت آن کنت ــت عل درس
درمــان دارویــی ســردرد میگرنــی 

اورژانســی
نسخه1

R/Amp.Sumatriptan         6mg    
N=1
1عــدد SC و در صــورت عــدم کنتــرل 

درد 2 ســاعت بعــد 1 عــدد دیگــر
یا

Amp.Dihydroergotamin 
1mg    N=1
عــدم  صــورت  در  و   IM عــدد   1
یــك  بعــد  یکســاعت  درد  کنتــرل 

آمپــول دیگــر
A m p . M e t o c l o p r a m i d e    
10mg      N=1
IM
Amp.ketorolac    30 mg       
N =1
IM
Tab.Acetaminophen   codein    
N=10
2 عــدد باهــم ســپس هــر 6 ســاعت 1 

عــدد تــا قطــع کامــل ســر درد
Tab.Diazepam   2mg    N=10

موقع شروع سردرد 1 عدد
نسخه 2:

R/Amp.Dexamethasone   8mg    
N=1
IM
Amp.Piroxicam    20mg    
N =1
IM
Amp.Metoclopramide   10mg   
N=1

IM
Tab.Acetaminophen  caffeine  
N=10
ــر 4  ــپس ه ــم س ــدد باه ــدا 2 ع ابت
ســاعت 1 عــدد تــا قطــع کامــل 

ســردرد
Amp.Promethazin    25mg    
N=1
IM

ــروز  ــگیری از ب ــی پیش ــان داروی درم
ــرن میگ
نسخه1:

R/Tab.Propranolol        N=10
TDS
Tab.Amitriptyline        N=100

شبی 1 عدد
SRTab.Valproat    Na   250mg        
N=100
ــپس  ــدد س ــبی 1 ع ــب ش ــا 10 ش ت

ــاز  ــورت نی ــدد در ص ــبی 2 ع ش

نسخه2:
R/Tab.Propranolol   20mg   
N=100
TDS
Cap.Pregabalin   75 mg     
N =10 0
BD
Cap.Duloxetine    30 mg   
N=10 0
ــدد  ــك ع ــا ی ــح ه ــا 10 روز صب ت

ســپس 2 عــدد
درمــان دارویــی ســردرد میگرنــی 

غیراورژانســی
نسخه1:

R/Tab.Ergotamin-c        N=20
در   هنــگام شــروع ســردرد 1 قــرص 
ســپس در صــورت نیــاز هــر 30 
ــا کنتــرل ســردرد  دقیقــه یــك عــدد ت
ــه 6  ــر دوز روزان ــود و حداکث ــل ش می
قــرص و در کل یــك هفتــه 10 قــرص 

اســت.

Tab.Metoclopramide    10mg    
N=20

ــدد و  ــردرد 1 ع ــروع س ــگام ش در هن
ــدد ــا روزی 3 ع ــاز ت ــورت نی در ص

Tab.Acetaminophen  codein        
N=20

در هنــگام شــروع ســردرد 2 عــدد در 
ــاز هــر 6 ســاعت 1 عــدد  صــورت نی

تــا قطــع کامــل ســردرد
Supp.Diclofenac    100mg    
N=5

عــدد   1 ســردرد  شــروع  موقــع 
شــود اســتعمال 

Tab.Chlordiazepoxide    5mg     
N=10

موقع شروع سردرد 1 عدد
نسخه2:

R/Tab.Metoclopramide     10mg    
N=10

در هنــگام شــروع ســردرد 1 عــدد تــا 
روزی 3 عــدد

Tab.Rizatriptan     5mg      N=20
ــدد  ــردرد 1 ع ــروع س ــگام ش در هن
و در صــورت نیــاز هــر 2 ســاعت 

ــردرد و  ــرل س ــا کنت ــر ت ــدد دیگ 1 ع
روزانــه  میلی گــرم  حداکثــر 30 

Cap.Novafen          N=20
ــدد  ــردرد 2 ع ــروع س ــگام ش در هن
نیــاز هــر 6  و در صــورت  باهــم 
ســاعت 1 عــدد تــا قطــع کامــل 

ســردرد
Tab.Acetaminophen   codein        
N=20

ــروع  ــگام ش ــار در هن ــورت نی در ص
ــدد ــردرد 1 ع س

Tab.Alprazolam     05/mg                   
N=10

در هنگام شروع سردرد 1 عدد
اورژانســی  دارویــی  درمــان 

تنشــی ســردردهای 
نسخه:

R/Amp.Ketorolac    30mg           
N =1
IM
Cap.Novafen                  N=10

موقع سردرد 2 عدد باهم
Ta b .C h l o r d i a z e p ox i d e          
10mg       N=10

موقع سردرد 1 عدد میل شود
از  پیشــگیری  دارویــی  درمــان 

تنشــی ســردردهای 
R/Tab.Amitriptyline      N=100

شبی 1 عدد
SR Tab.Valproat  Na   250mg   
N=100
ــپس  ــدد س ــبی 1 ع ــب ش ــا 10 ش ت

ــاز ــورت نی ــدد در ص ــبی 2 ع ش
نســخه  ایــن  در  می تــوان  نکتــه: 
از  آمی تریپ تیلیــن  داروی  بجــای 
داروی دولوکســتین نیــز اســتفاده کــرد.
ذ: درمــان دارویــی کنتــرل ســردردهای 

تنشــی غیراورژانســی
نسخه:

R/Tab.Naproxen     500mg                      
N=20

هر 12 ساعت 1 عدد
Tab.Acetaminophen  caffein                    
N=20
ــدد و در صــورت  ــردرد 1 ع ــع س موق
نیــاز هــر 6 ســاعت 1 عــدد تــا قطــع 

کامــل ســردرد
Tab.Alprazolam    05/mg                          
N=10

موقع سردرد 1 عدد
ســردرد  دارویــی  درمــان 
اورژانســی کالستر(خوشــه ای) 

نسخه1:
R/Amp.Dihydroergotamin 
(DHE)    1mg    N=1
IM Or IV Slowly
Sol.Lidocain      24%-       N=1
1ml   intra nasal
ــه  ــد در حالی ک ــن بای ــه: لیدوکائی نکت
ــم  ــب خ ــرف عق ــه ط ــار ب ــر بیم س
شــده، در ســوراخ بینــی ســمت مبتــا 

ــود. ــیده ش ــردرد پاش ــه س ب
نسخه2:

R/Amp.Sumatriptan                       6mg     
N=1

SC  بعداز شروع سردرد 1 آمپول

Inhaler oxygen 100%   
810- lit/min
از  پیشــگیری  دارویــی  درمــان 

کالســتر ســردردهای 
جهــت پیشــگیری از بروز ســردردهای 
نظــر  در  را  مرحلــه  دو  خوشــه ای 

می گیریــم:
مرحله پیشگیری کوتاه مدت
مرحله پیشگیری نگهدارنده

نسخه 1: پیشگیری کوتاه مدت
R/Tab.Prednisone      20mg      
N=1
3 تــا 5 روز روزی 60 میلی گــرم و 
ســپس هــر 4 روز 10 میلی گــرم از 

ــود. ــع ش ــا قط ــم ت دارو ک
Tab.Ergotamin-c           N=30
ــدد  ــردرد 1 ع ــروز س ــورت ب در ص
هفتــه ای  و  میلی گــرم   6 روزی  تــا 
10 میلی گــرم و بــرای پروفیاکســی 
ــا 3  ــر 2 ت ــا حداکث ــدد ت روزی 1 ع

هفتــه اســتفاده می شــود. 
ــی  ــای کمک ــی از درمان ه ــه: یک نکت
ــای  ــه درمان ه ــار ب ــه بیم ــی ک در زمان
دارویــی جــواب ندهــد یــا بــرای 
بلــوک  باشــد،  کنتراندیکــه  بیمــار 

ــت. ــیپیتال اس ــب اکس ــردن عص ک
نسخه 2: پیشگیری نگهدارنده

R/Tab.Verapamil    40mg                
N=10 0

روزی 3 عدد
Tab.Lithium          300mg                      
N=50
ــه  ــه ک ــرم روزان ــا 300 میلی گ 150 ت
در صــورت عــدم پاســخ درمانــی 
ــا 1200  ــه 900 ت می تــوان دوز آن را ب

ــانید. ــه رس ــرم روزان میلی گ
لیتیــوم  داروی  از  زمانــی  نکتــه: 
ــا  ــایر داروه ــه س ــود ک ــتفاده می ش اس
ــداده  ــاری جــواب ن ــرل بیم ــرای کنت ب

ــند. باش

منابع در دفتر نشریه موجود است.

نسخه هایی برای سردرد

ایجــاد هــر گونــه مشــکل بــرای دندان هــا می توانــد بــرای افــراد ایجــاد ناراحتــی کنــد و ســبب اختــال در زندگــی 
آن هــا شــود. یکــی از ایــن مشــکات، ایجــاد آبســه دندانــی اســت. اشــتباه رایــج بســیاری از افــراد مصرف خودســرانه 
ــروز ایــن ناراحتــی اســت امــا واقعیــت آن اســت کــه داروی آنتی بیوتیــك تنهــا عائــم  ــه هنــگام ب آنتی بیوتیــك ب

عفونــت را کاهــش می دهــد و درمــان قطعــی نیســت. 
عواملــی چــون پوســیدگی، بیمــاری پیشــرونده لثــه و ضربــه بــه دنــدان می توانــد باعــث مــرگ پالــپ دنــدان و یــا 
نکــروز شــود.  بــا بــه تاخیــر انداختــن درمــان ریشــه، باکتری هــا می تواننــد بــه اســتخوان و بافت هــای نگهدارنــده 
اطــراف ریشــه دنــدان نفــوذ کننــد و  آبســه دندانــی تشــکیل شــود. بیشــتر ایــن مــوارد بــا مراجعــه بــه دندانپزشــك و 
بــه راحتــی بهبــود می یابنــد امــا شــرایطی ماننــد عــدم درمــان بــه موقــع و کاهــش مقاومــت بــدن بیمــار )به طــور 
مثــال دیابــت کنترل نشــده(، میــزان باکتری هــا افزایــش می یابــد و در نســج نــرم منتشــر می شــوند. در دندانپزشــکی 

ایــن شــرایط بــه اصطــاح ســلولیت نامیــده شــده کــه می توانــد شــرایط حــادی را بــرای بیمــار فراهــم کنــد. 
در برخــي مــوارد، آبســه دندانــی متعاقــب درمــان هــاي دندانپزشــکي ایجــاد می شــود. در ایــن شــرایط، باکتری هــای 
داخــل کانــال در حیــن کار بــه داخــل اســتخوان فــك رانــده  و ســبب ایجــاد یــك زخــم عفونــي در ایــن ناحیــه 
مي شــوند. در ایــن حالــت بیمــاران درد، تــورم و یــا قرمــزی در ناحیــه را متعاقــب درمــان ریشــه تجربــه می کننــد. در 
صــورت بــروز آبســه دندانــی چــه بــه صــورت اولیــه یــا متعاقــب درمــان ریشــه، اولیــن قــدم مراجعه بــه دندانپزشــك 

اســت تــا اقدامــات درمانــی الزم بــه عمــل آیــد.

عالئم بالینی
عائــم بالینــی آبســه های دندانــی شــامل مجموعــه ای از عائــم موضعــی و عمومــی اســت. عائــم موضعــی آن 
شــامل درد خــود بــه خــود  یــا شــدید، درد هنــگام جویــدن، تــورم و قرمــزی در ناحیــه اســت. از جملــه عائــم 
عمومــی می تــوان بــه تــب و بــی حالــی اشــاره کــرد کــه در عفونت هــای گســترده تر ماننــد ســلولیت مشــاهده 

می شــود. بــروز عائــم بســته بــه میــزان پیشــرفت عفونــت و قــدرت دفاعــی بــدن بیمــار متفــاوت اســت.

درمان و پیشگیری
اولیــن قــدم بــرای درمــان آبســه دندانــی حــذف عامــل عفونــت به وســیله دندانپزشــك اســت. دندانپزشــك ابتــدا 
ــدان،  ــال دن ــردن کان ــاز ک ــق ب ــد از طری ــل می توان ــن عم ــد. ای ــاز می کن ــرک ب ــروج چ ــرای خ ــیری را ب مس
ــای  ــدی داروه ــه بع ــود. در مرحل ــام ش ــرم انج ــج ن ــرش در نس ــاد ب ــا ایج ــردن آن  ی ــمان ک ــو و پانس شستش
آنتی بیوتیــك جهــت کنتــرل و کاهــش عفونــت تجویــز می شــود. در مــواردی نــادر نیــز ممکــن اســت نیــاز بــه 

ــك و صــورت باشــد. ــان، ف ــان تحت     نظــر جــراح ده ــار  در بیمارســتان و درم بســتری شــدن  بیم
در انتهــا یــادآور می شــود کــه بــا رعایــت بهداشــت مناســب، مراجعــه بــه دندانپزشــك و انجــام معاینــات دوره ای 
ــروز  ــوان از ب ــادی می ت ــا حــد زی ــع ت ــه موق ــان ب ــه و درم ــای لث منظــم از نظــر وجــود پوســیدگی و بیماری ه

آبســه دندانــی جلوگیــری کــرد.
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پوست، مو و بارداری

ــه  ــتي ک ــکات پوس ــیاري از مش بس
در دوران بــارداري بــروز می کنــد، 
پــس از زایمــان خــود بــه خــود بهبــود 

می یابــد.

مالسمای شایع
یکــي از رایــج تریــن مشــکات پوســتي 
در بــارداري، ایجــاد ماسماســت کــه در 
ــر آن دور ســینه، خــط وســط شــکم  اث
ــن  ــت ای ــود. عل ــر می ش ــره ت و... تی
خانم هــاي  درصــد   70 در  تیرگــي 
بــاردار، مســائل هورمونــي اســت و 
بخصــوص در افــرادي کــه پوســت 
ــتر  ــا بیش ــن لك ه ــد، ای ــره اي دارن تی
بعــد از دوران بــارداري احتمــال دارد 
باقــي بماند. ماســما در افــراد غیرباردار 
هــم شــایع اســت و بخصــوص افــراد بــا 
پوســت تیــره مســتعد ابتابه آن هســتند. 
ــي  ــورت و یک ــایع آن، ص ــي ش از نواح
ــز  ــاد آن نی ــل ایج ــن دالی ــم تری از مه
آفتــاب اســت کــه باعــث فعــال شــدن 
ســلول هاي رنگدانــه ســاز پوســت 
ــه  ــت ک ــي اي از پوس ــود. نواح می ش
بیشــتر در معــرض نــور آفتــاب هســتند، 
ــب  ــاني و ل ــي، پیش ــا، بین ــل گونه ه مث
ــا  ــما ی ــر ماس ــتر درگی ــي بیش فوقان
ــه  ــا توج ــوند. ب ــارداري می ش ــك ب ل
بــه تاثیــر قطعــي نــور آفتــاب در ایجــاد 
بــاردار  خانم هــاي  لك هــا،  ایــن 
بایــد مرتــب از ضدآفتــاب و بخصــوص 
ــتفاده و در  ــي اس ــاي فیزیک ضدآفتاب ه
ــا  ــد، حتم ــد کنن ــول روز آن را تمدی ط
کاهــي کــه پوشــش ســایه بــان خوبــي 
)حداقــل 10 ســانتي متــري داشــته 
ــاي  ــد، لباس ه ــر بگذارن ــه س ــد( ب باش
پوشــیده بپوشــند و در ســاعت هاي بیــن 
10 صبــح تــا 16 عصــر کــه اوج آفتــاب 
ــاي غیرضــروري  ــت و آمده اســت، رف
نداشــته باشــند. بعــد از بــارداري، بویــژه 
در افــراد بــا پوســت روشــن ایــن 

لك هــا خــود بــه خــود کمرنــگ 
ــره  ــاي تی ــي در خانم ه ــود، ول می ش
پوســت معمــوال بایــد بــراي درمــان بــه 

ــد. ــه کنن ــت مراجع ــص پوس متخص

موها تغییر می کنند
بــه گفتــه دکتــر قاســمی برخي خانم هــا 
ــارداري، متوجــه ریــزش  بعــد از دوران ب
مــوي ناگهانــي می شــوند کــه معموالبعد 
ــود  ــود بهب ــه خ ــود ب ــاه خ ــد م از چن
مي یابــد و نگران کننــده نیســت چــون در 
اصــل ایــن موهــا، همــان موهایــي اســت 
کــه بایــد طــي ایــن 9 مــاه می ریخــت و 
بــه دلیــل طوالنــي شــدن فــاز اســتراحت 
و تحــت تاثیــر هورمون هــا، ایــن اتفــاق 
نیفتــاده، ولــي بعــد از بــارداري بــه دلیــل 
ایــن کــه ترشــح هورمون هــا بــه حالــت 
ــان  ــترس زایم ــردد، اس ــي برمی گ طبیع
ــه  ــروع ب ــان ش ــي و... ناگه ــم خون و ک
ــه  ــن ک ــا وجــود ای ــد. ب ــزش می کنن ری
ــود  ــود بهب ــه خ ــود ب ــکل خ ــن مش ای
می یابــد، متخصــص پوســت می توانــد 
ــل  ــد مث ــام ده ــم انج ــي ه درمان های
کننــده،  تقویــت  قطره هــاي  تجویــز 
ــع آســیب رســیدن  ــه مان ــامپوهایي ک ش
ــاي  ــود و مکمل ه ــا ش ــه موه ــتر ب بیش

ــی. خوراک

وقتی ناخن ها شکننده می شوند
خانم هــاي  در  وقت هــا  خیلــي 
ــاردار ســرعت رشــد ناخن هــا بیشــتر  ب
می شــود، ولي برخــي از آنها از شــکننده 
ــته هاي  ــش پوس ــن و افزای ــدن ناخ ش
ــد. حتــي  زیــر صفحــه آن شــکایت دارن
ــترش در  ــن از بس ــه ناخ ــي صفح گاه
قســمت انتهایــي ناخــن جــدا می شــود 
و مشــکاتي را ایجــاد می کنــد. عــاوه 
بــر ایــن، ممکــن اســت خطــوط عرضــي 
روي ناخــن ایجــاد شــود. هیــچ کــدام از 
عارضه هــا نبایــد خانــم بــاردار را نگــران 

ــان  ــس از زایم ــج پ ــون بتدری ــد چ کنن
ــوند. ــرف می ش ــا برط ــي از آنه خیل

آزاردهندگی تعریق
ــه  ــرق و سباس ــدد ع ــارداري روي غ ب
ــا دو  ــذارد. م ــر می گ ــم اث ــت ه پوس
ــن  ــاي اکری ــه نام ه ــرق ب ــده ع ــوع غ ن
ــن در  ــدد اپوکری ــم. غ ــن داری و اپوکری
ــود دارد و  ــاله ران وج ــل و کش ــر بغ زی
مطالعه هــاي متعــدد نشــان داده انــد کــه 
ــن  ــت ای ــش فعالی ــث کاه ــارداري باع ب
ــن  ــدد اکری ــت غ ــش فعالی ــدد و افزای غ
ــف  ــدن بجــز ک ــایر نواحــي ب ــه در س ک
بــه  می شــود.  هســتند،  دســت ها 
ــاردار  همیــن دلیــل برخــي خانم هــاي ب
تعریــق زیــادي پیــدا می کننــد. فعالیــت 
غــدد سباســه هــم طــي بــارداري بیشــتر 
می شــود کــه تحــت تاثیــر همــان عوامل 

هورمونــي اســت.

استریا یک نشانه مهم
اســتریا یــا همــان خطــوط ســفید 
ــتر  ــا در بیش ــینه و ران ه ــکم، س روي ش
ــود و  ــاد می ش ــاردار ایج ــاي ب خانم ه
ــر  ــن دوران کمت ــد از طــي ای ــوال بع معم
خواهــد شــد. عوامــل هورمونــي و 
ــن و  ــر رشــد جنی کشــش پوســت در اث
افزایــش وزن، در بــه وجــود آمــدن ایــن 
ــي،  ــور کل ــه ط ــد. ب ــش دارن ــا نق خط ه
ــتي،  ــاي پوس ــکاف ها و رگه ه ــن ش ای
بــه دلیــل عوامــل مختلفــي مثــل بلــوغ، 
افزایــش رشــد یــا وزن ناگهانــي، چاقــي، 
ایجــاد  و...  هورمونــي  اختال هــاي 
ــه  ــا در س ــتریا مخصوص ــود. اس می ش
ماهــه ســوم بــارداري بــه وجــود می آید 
و ایــن مشــکل در خانم هایــي کــه اولیــن 

ــتر  ــد، بیش ــه می کنن ــارداري را تجرب ب
ــور  ــردم تص ــود. معموالم ــده می ش دی
ــر  ــط از نظ ــوط فق ــن خط ــد ای می کنن
زیبایــي مشــکل ســاز هســتند در حالــي 
کــه اســتریا می توانــد آســیب هاي 
ــي را پیشــگویي  ــان طبیع ناشــي از زایم
ــوط در  ــن خط ــه ای ــرادي ک ــد؛ در اف کن
ــان  ــتر روي پوستش ــارداري بیش دوران ب
داد  احتمــال  می تــوان  دارد،  وجــود 
آســیب هایي کــه در اثــر زایمــان طبیعــي 
برایشــان ایجاد می شــود، بیشــتر اســت. 
عــاوه بــر ایــن، اســتریاها گاهــي نشــان 
ــس  ــده خطــر شــلي لگــن و پروالب دهن
احتمالــي در آینــده هــم می تواننــد 
ــا  ــه آنه ــت ب ــر اس ــن بهت ــند بنابرای باش

ــرد.  بیشــتر توجــه ک
ــن  ــان ای ــك در درم ــت پزش معموالدس
مشــکل در کســاني کــه بــاردار نیســتند، 
ــارداري،  ــر اســت چــون در زمــان ب بازت
ــاي  ــي از داروه ــوان خیل ــي نمی ت حت
موضعــي را بــراي درمــان یــا جلوگیــري 
از افزایــش آن تجویــز کــرد. فقــط 
ــي  ــوه و برخ ــیدهاي می ــم اس می توانی

ــم.  ــز کنی ــا را تجوی لیزره
اســتریاها در مراحــل اولیــه بــه صــورت 
و  رنــگ  قرمــز  برجســته،  خطــوط 
کمی خــارش دار هســتند و در ایــن 
ــر  ــان بهت ــه درم ــي ب ــه پاســخ ده مرحل
ســرعت  می تــوان  حتــي  و  اســت 
ایجــادش را بــا روش هایــي کند کــرد، اما 
در مراحــل پیشــرفته کــه رنــگ ضایعــه 
ــته  ــه و پوس ــه فرورفت ــگ و ضایع کمرن
رویــي اش نــازک و چروکیــده می شــود، 
کار درمــان ســخت تــر می شــود و حتي 
لیــزر فقــط تــا حــدودي می توانــد 
ــت  ــد. عل ــر کن ــت را بهت ــر پوس ظاه
ــي  ــارداري هورمون ــتریا در ب ــاد اس ایج
ــارداري  ــي از ب ــت ناش ــش پوس و کش
چندقلویــي، جنیــن درشــت و... اســت که 
ــي  ــا و روغن های ــن کرم ه ــا چنی طبیعت

نمی تواننــد چنــدان روي ایــن علــل 
اثرگــذار باشــند، امــا مرطــوب کــردن و 
ــا  ــوه ت ــید می ــاي اس ــتفاده از کرم ه اس
حــدودي بــه پوســت اســتحکام بیشــتري 
ــد در  ــد و باعــث می شــود بتوان می ده
ــل اســترس هاي فیزیکــي مقاومــت  مقاب
بیشــتري داشــته باشــد پــس تــا حــدي 

ــد. ــده باش ــك کنن ــد کم می توان

ایجــاد  پوســت  خشــکی  چــرا 
؟ د شــو می 

ــم معمــوالدر  ــه گفتی درســت اســت ک
دوران بــارداري فعالیــت غــدد سباســه 
ــي در  ــود، ول ــتر می ش ــت بیش پوس
عیــن حــال فعالیــت غــدد عــرق اکرین 
هــم بیشــتر می شــود و تعریــق زیــاد 
ــت  ــکي پوس ــث خش ــد باع می توان
ــن  ــار ای ــه دچ ــي ک ــود. خانم های ش
مشــکل هســتند، مکــرر اســتحمام 
نکننــد یــا زیــاد در حمــام نماننــد و با 
آب داغ اســتحمام نکننــد، بــا شــوینده 
ــك  ــت خش ــوص پوس مایمی مخص
ــد  ــویند و بع ــدن را بش ــاس ب و حس
از حمــام، حتمــا لوســیون بــدن بزننــد 
از کرم هــاي  و در طــول روز هــم 
کننــد. اســتفاده  کننــده  مرطــوب 
افزایــش ضخامــت پوســت و مخملــي 
شــدن آن، دالیلــي اســت کــه منجربــه 
بغــل  زیــر  و  ران  ســیاهي کشــاله 
می شــود. ایــن اتفــاق بیشــتر در 
گــردن  و  بغــل  زیــر  ران،  کشــاله 
ــي  ــروز آن، چاق ــت ب ــد و عل می افت
و افزایــش وزن اســت زیــرا در افــراد 
دچــار اضافــه وزن، کشــش و ســایش 
پوســتي  چین هــاي  نواحــي  در 
بیشــتر اســت و عوامــل هورمونــي 
می گــذارد،  تاثیــر  آن  روي  هــم 
امــا معموالبعــد از بــارداري و بــا 
کاهــش وزن ایــن تیرگي هــا بهتــر 

ند. شــو می 

دکتر محمدرضا قاسمی
متخصص پوست و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
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در ۷۰۰۰ ســال گذشــته انســان ها 
تراشــکاری  بــا  خوبــی  رابطــه 
بــرای  و  داشــتند  متــه کاری  و 
علــم پزشــکی هــم از آن بــرای 
ســوراخ کردن جمجمــه بیمــار 
و خــارج کــردن بیماری اســتفاده 
ــا  ــد. پژوهشــگران دقیق می کردن
ایــن  بــرای  دلیلــی  نمی تواننــد 
عمــل بیــان کننــد ولــی بــه احتمــال 
زیــاد ایــن کار را نشــات گرفتــه 
از خرافــات و بــرای آزادســازی 
انجــام  بــدن  از  خبیثــه  ارواح 
دیگــر  بعضــی  اســت.  می شــده 
ســوراخ  هــم  پژوهشــگران  از 
کــردن جمجمــه را بــرای درمــان 
و  ســردرد  صــرع،  بیمــاری 
از  می داننــد.  خــون  لختگــی 
کــه  اســکلت هایی  روی  تحقیــق 
در پــرو کشــف شــده می تــوان بــه 
ایــن نتیجــه رســید کــه در همــه 
مــوارد ســوراخ کــردن جمجمــه 
منجــر بــه مــرگ بیمــار نمی شــده 
و گاهــی بیمــار می توانســت بــه 

زندگــی اش ادامــه دهــد .

هرگونه مســئولیت آگهی ها و نیازمندیهای مندرج در نشریه نوین 
دارو بر عهده شخصیت حقیقی یا حقوقی آگهی دهنده و متقاضیان 
اســتفاده از خدمات این آگهی ها و نیازمندی ها است و نشریه نوین 

دارو در این موارد هیچگونه مسوولیتی ندارد.


