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دو بازوی سالمت جامعه؛ داروساز و پزشک 
ــن  ــه  ای ــدن ب ــت قایل ش ــد و اهمی ــمار می رون ــه به ش ــالمت جامع ــازوی س ــک دو ب ــاز و پزش داروس
 دو بــازو، درواقــع ارزش و اهمیــت  دادن بــه ســالمت جامعــه اســت. انســانی کــه هدفــش خدمــت بــه 
خداســت، ممکــن اســت انســان خوبــی باشــد، امــا انســانی کــه هدفــش خدمــت بــه انســان باشــد، 

حتمــا انســان خوبــی اســت.
ــیخ  ــی، ش ــدار ایران ــته نام ــِب برجس ــمند و طبی ــزرگ دانش ــالروز والدت ب ــاه، س ــهریور م ــم ش یک
الرئیــس ابوعلــی ســینا روز پزشــک و پنجــم شــهریورماه،  ســالروز والدت زکریــای رازی، فیلســوف و 

ــی، روز داروســاز نامگــذاری شــده اســت. ــزرگ دانشــمند مســلمان ایران ب
و چــه زیباســت امیــد مریضــی کــه بــه دســتان شــفا بخشــتان دل بســته اســت، بــا مهارتتــان بــاری 
دیگــر قــدرت خــدا را بــه رخ بنــدگان مــی کشــید. ای آرام بخشــان روح وجــان روزتــان گرامــی بــاد.

روابط عمومی
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نمایشگاه جنبی کنفرانس علمی بیماریهای داخلی و قلب
ایــن نمایشــگاه بــه منظــور معرفــی توانمندیهــا، دســتاوردها، محصــوالت، خدمــات دارویــی و ارتقــای دانــش پزشــکان در حــوزه قلــب و 
عــروق و داخلــی بــه مــدت 3 روز از تاریــخ 27 مردادمــاه الــی 29 مردادمــاه در ســالن همایشــهای بــرج میــالد بــا حضــور بیــش از200 نفــر 
از متخصصیــن داخلــی و متخصصیــن قلــب و عــروق طبــق برنامــه زمانبنــدی ســخنرانی و کارگاه آموزشــی از ســاعت 9 صبــح لغایــت 17 
برگــزار گردیــد در ایــن نمایشــگاه شــرکتهایی همچــون داروســازی ســندروس، تهــران دارو، ســبحان آنکولــوژی، آفاشــیمی و دههــا شــرکت 

دیگــر مشــارکت داشــتند.
شــرکت داروســازی تولیــددارو بــا هــدف معرفــی یکــی از محصــوالت برجســته خــود در زمینــه قلــب و عــرق بــا عنــوان کپســول دابیگاتــران 
کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران توســط ایــن شــرکت تولیــد شــده اســت حضــور داشــت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن محصــول در همایــش 
دســتاوردهای صنعــت دارویــی و تجهیــزات پزشــکی اســفند 94 موفــق بــه دریافــت تندیــس بلوریــن ســیب غــذا از وزیــر محتــرم بهداشــت 
جنــاب آقــای دکتــر سیدحســن هاشــمی گردیــد. همچنیــن در ایــن نمایشــگاه داروهایی همچــون قرص فبوکسوســتات، قــرص رزوواســتاتین، 
قــرص ســیناگلیپتین 25 و 50 میلــی گــرم، قــرص ســیتاگلیپتین + متفورمیــن، سیناکلســت و الیزوفــن در حــوزه بیماریهــای داخلــی بــه 

پزشــکان محتــرم معرفــی گردیــد.
مهمتریــن اهــداف ایــن نمایشــگاه معرفــی دســتاوردها و توانمندیهــای تولیــدی شــرکت و باالبــردن ســطح تعامــالت بــا جامعــه پزشــکی بــه 
منظــور ارتقــای ســالمت جامعــه بــوده اســت امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بهــره منــدی از نظــرات، پیشــنهادات و حتــی 

انتقــادات در زمینــه ارتقــای کیفیــت و کمیــت محصــوالت شــرکت داروســازی تولیــددارو تــالش روز افــزون داشــته باشــیم.
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حضــور بــی نظیــر شــرکت داروســازی تولیــددارو در 
پانزدهمیــن همایــش ســالیانه انجمــن علمــی داروســازان ایران

ــن  ــر ذه ــه اگ روز داروســاز یکــی از مناســبتهایی اســت ک
همــه جامعــه را بخــود مشــغول نمــی کنــد امــا ایــن حســن 
ــی  ــازی در گردهمای ــه ی داروس ــای حرف ــه اعض را دارد ک
بــه طــرح مســائل و مشــکالت جامعــه ی  صمیمانــه 
داروســازی مــی پردازنــد و از پیشکســوتان و همــکاران 

ــد. ــی آی ــل م ــر بعم ــالش تقدی پرت
ــبت  ــه مناس ــهریور ب ــم ش ــال پنج ــر س ــول ه ــق معم طب
گرامــی داشــت زاد روز حکیــم فرزانــه محمــد بــن زکریــای 
رازی و روز داروســاز همایشــی بــا شــعار »بیمــار، داروســاز و 
داروخانــه بــا رویکــرد دارو درمانــی درد« از تاریــخ 3 لغایــت 
5 شــهریورماه ســال جــاری بــا حضــور شــرکتهایی از جملــه

Natures made ، البراتوارهــای رازک، لقمــان، بایــر، اکســیر 
و دههــا شــرکت دیگــر در مرکــز همایشــهای رازی برگــزار 

گردیــد.
همایــش امســال در قالــب ســمینار ســه روزه کــه شــامل 
ــرح  ــا ط ــا ب ــد ت ــزار گردی ــود برگ ــوزی ب ــاز بازآم 18 امتی

مباحــث تخصصــی، ضمــن آشــنایی هــر چــه بیشــتر 
ــون دارو  ــای الزم پیرام ــا و مهارته ــا راهکاره ــان ب مخاطب
درمانــی بیمــاری هــای رایــج در کشــور و مباحــث صنفــی 
ــش  ــر نق ــد ب ــا تاکی ــازی ب ــا داروس ــط ب ــه ای مرتب و حرف
ــی  ــار از دســتورهای داروی ــروی بیم ــوه داروســاز در پی بالق

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــام م ــاتید بن ــا حضــور اس ب
ــور  ــا حض ــددارو ب ــازی تولی ــرکت داروس ــم ش ــال ه امس
ــه مطالــب علمــی درخصــوص  فعــال در ایــن کنگــره و ارائ
ــکان و  ــر از پزش ــش از 300 نف ــه بی ــد ب ــوالت جدی محص
ــرآورده  ــدگان را ب ــر بازدیدکنن ــت خاط ــازان، رضای داروس

ــود. نم
همچنیــن شــرکت داروســازی تولیــددارو بــا معرفــی30 قلــم 
داروی جدیــد خــود کــه تعــدادی از آنهــا بــرای اولیــن بــار 
در ایــران تولیــد شــده  در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه و 
بــا اســتقبال فــراوان بازدیدکننــدگان از محصــوالت جدیــد 

مواجــه گردیــد.
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کنگــره هجدهمیــن  در  تولیــددارو  داروســازی 
 بیــن المللــی تــازه هــای قلــب و عــروق حضــور یافت

ــه همــراه وب  ایــن کنگــره از تاریــخ  95/6/23 الــی 95/6/26  ب
ســمپوزیوم online  و پخــش همزمــان برنامــه هــای علمــی 
کنگــره در اینترنــت، در جهــت ارتقــاء دانــش و تبــادل اندیشــه 
و تجربیــات متخصصــان قلــب و عــروق، موقعیتــی را فراهــم آورد 
کــه نخبــگان ایــن دانــش از سراســر جهــان بتواننــد تحقیقــات و 

یافتــه هــای علمــی خــود را ارایــه نماینــد.
ــان  ــات متخصص ــودن اطالع ــروز نم ــره - ب ــن کنگ ــای ای هدفه
قلــب و عــروق و ســایر رشــته هــای وابســته پزشــکی ، بــا توجــه 
ــریک  ــا(. -تش ــای راهنم ــا )روش ه ــن ه ــن گایدالی ــه آخری ب
مســاعی و تبــادل اطالعــات داخــل و خــارج از کشــور بــا یکدیگــر 
در زمینــه پیشــگری، درمــان و تحقیقــات پزشــکی بــه ویــژه در 
زمینــه قلــب و عــروق. - مــروری بــر تــازه هــای داروهــای قلبــی- 
عروقــی. - تأکیــد برپیشــگیری از بیمــاری هــای قلبــی- عروقــی و 
آشــنا نمــودن جامعــه پزشــکی کشــور بــا دســتاوردهای مشــترک 
در زمینــه هــای قلــب و عــروق در داخــل و خــارج از کشــور بــا 

ارایــه مقــاالت پزشــکی برگــزار گردیــد.

ــایر  ــار س ــره در کن ــن کنگ ــددارو در ای ــازی تولی ــرکت داروس ش
شــرکتهای مطــرح دارویــی و تجهیــزات پزشــکی تخصصــی 
قلــب و عــروق، از جملــه نوارتیــس، ســانوفی، اکتوورکــو، مــرک، 
ــه  ــا شــرکت دیگــر ب مدلینــک، ســاندوز، عبیــدی، اســوه و دهه
ــود از  ــی خ ــی و عروق ــط قلب ــی مرتب ــای تخصص ــی داروه معرف
ــرای  ــه ب ــران ک ــول دابیگات ــرات و کپس ــول فنوفیب ــه کپس جمل
ــه  ــار توســط ایــن شــرکت در ایــران تولیــد و مفتخــر ب اولیــن ب
دریافــت تندیــس بلوریــن ســیب غــذا از وزیــر محتــرم بهداشــت 
گردیــد، حضــور یافــت و بــا اســتقبال بســیار خــوب متخصصــان 
رشــته های مختلــف مرتبــط بــا قلــب و عــروق، پزشــکان و 

ــد. ــرو گردی ــتاران روب پرس
همچنیــن در حاشــیه ایــن کنگــره بــه شــرکت داروســازی 
ــر مســعود  ــای دکت ــاب آق ــری توســط جن ــوح تقدی ــددارو ل تولی
قاســمی )رئیــس کنگــره(، جنــاب آقــای دکتــر مســعود اســالمی 
ــر  ــدی )دبی ــژده مزی ــم م ــرکار خان ــره( و س ــی کنگ ــر علم )دبی

ــدا شــد.  ــود اه ــاد ب ــه رســم ی ــی کنگــره( ب اجرای
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معتبرسازی فرآیند ساخت قرص )قسمت دوم(
Process validation of tablet dosage form

معتبرســازی validation یکــی از مهمتریــن گامهــا در دســتیابی و ثبــات کیفــی محصــوالت دارویــی اســت. معتبرســازی 
نشــانه ای از تعهــد یــک کارخانــه داروســازی بــه تضمیــن کیفیــت محصــوالت خــود مــی باشــد. معتبرســازی تضمیــن 

مــی کنــد کــه محصــوالت تولیــد شــده دارای ویژگــی هــای کیفــی از پیــش تعییــن شــده مــی باشــند.

PQ, OQ, IQ, DQمراحل مربوط به فعالیت های بررسی و تایید کار آمدی تجهیزات و ماشین آالت مراحل
ــرد   ــدی عملک ــه منظــور کار آم ــاختی اســت ب ــر س ــای زیســت محیطــی و زی ــی  مناســب و سیســتم ه ــزات کاف ــد تجهی ــدار، نیازمن ــد پای تولی

ــد. ــی باش ــی )IR( م ــزارش بازرس ــرا)PQ( و گ ــب )IQ( ، اج ــرح )DQ( ،نص ــدی ط ــه کار آم ــاز ب ــاً نی ــزات غالب تجهی
Design Qualification) DQ( بررسی و تایید کار آمدی طرح

مســتنداتی اســت کــه مالحظــات GMP را در طراحــی یــک سیســتم خــاص مــد نظــر مــی گیــرد. اســناد DQ بایــد کلیــه نیازهــای خــاص کاربــر، 
طراحــی سیســتم، نقشــه هــا، دیاگــرام جریــان، ظرفیــت طــرح و غیــره را در بــر گیــرد.

Installation qualification) IQ( بررسی و تایید کار آمدی نصب
مســتنداتی اســت کــه در خصــوص سیســتم هــای مناســب نصــب و مــوارد اشــاره شــده در اســناد DQ اطالعاتــی ارائــه دهــد بــه عبــارت دیگــر ایــن 
مســتندات شــامل قابلیــت نصــب و طبقــه بنــدی، کالیبراســیون تــک تــک اجــزاء سیســتم و فهرســتی از اجــزاء سیســتم نصــب شــده و قطعــات 

جایگزیــن مــی باشــد.
Operation qualification) OQ( بررسی و تایید کارآمدی نحوه کار

شاهد مستنداتی است که سیستم عملکرد آن  در DQ مشخص شده است.
Perfarmance qualification( PQ( بررسی و تایید کار آمدی اجراء

مستنداتی است که نشان می دهد تحت شرایط تولید فعلی، سیستم در یک محدوده مشخص به خوبی و با بازده باال کار می کند.
طرح اصلی معتبر سازی 

A( بررسی و تاًیید کار آمدی و الزامات معتبر سازی:
براســاس GMP کارخانــه، واحــد تولیــد مســئول اجــرای اصلــی معتبــر ســازی اســت. در ایــن طــرح بایــد کلیــه فعالیــت هــای مهــم معتبــر ســازی 
و بررســی کار آمــدی در محوطــه تولیــد بــا توجــه بــه الویــت هــا و منابــع توضیــح داده شــود و بــه تاًییــد باالتریــن مقــام کارخانــه رســیده باشــد.

B( روش های دستیابی به اسناد معتبر سازی: 
فعالیــت هــای معتبــر ســازی بایــد دقیــق تدویــن گردنــد، بطــوری کــه شــامل اســنادی کتبــی، طــرح هــا، گــزارش هــای معتبــر ســازی تاییــد شــده 

باشــد و داده هــای خــام آن هــا جمــع آوری و بــه روش ســازمان یافتــه ای بایگانــی گردنــد.
گزارش ها و داده های خام باید شامل معیارهای زیر باشد:

الف( داده های خام 
ـ فــرم هــای مســتند ســازی جهــت تــک تــک فعالیــت هــا، بایــد اســتاندارد و معتبــر باشــند، ماننــد فــرم هــای کالیبراســیون یــا گــزارش هــای 

جمــع آوری شــده از هــر بخــش.
ـ حداقل به امضاء و تایید تهیه کننده و یا سر پرست مربوطه رسیده باشد.

ـ داده های خام به طور مکتوب در بایگانی اسناد معتبرسازی نگهداری شوند.
ـ جهت دستیابی سریع به داده ها و اسناد از آن ها فهرست تهیه شود.

ـ داده هــای خــام فعالیــت هــای معتبرســازی بــه ترتیــب زمانــی و متناســب بــا تجهیــزات و فرآینــده مربــوط در پرونــده هــای مربوطــه بایگانــی 
شــوند.

ب ( برنامه ها و طرح های معتبر سازی
ـ گزارش ها و طرح ها باید از الگوی استانداری که به تایید تضمین کیفیت رسیده باشد پیروی نمایند.

C( کنترل تغییرات
در هــر برنامــه تولیــدی الزم اســت دســتورالعمل هــای رســمی )SOP( جهــت کنتــرل هرگونــه تغییــر در رونــد فــرآوری و یــا تجهیــزات تهیــه و 

اجــرا گــردد.
بدیــن ترتیــب نــه تنهــا ارائــه دســتور العمــل رســمی جهــت مســتند ســازی امــری الزامــی اســت تمــام  تغییــرات نیــز بایــد بطــور رســمی توســط 
ــر فــرآورده ارزیابــی و در صــورت نیــاز مجــدداً  ــد و اثــرات احتمالــی هــر تغییــر ب واحــد تولیــد، QC/QA، فنــی مهندســی تدویــن و تاییــد گردن

معتبــر ســازی شــود.

سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولید
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)SOP( دستورالعمل مکتوب )E
انجــام فعالیــت هــای GMP )ماننــد شســت و شــو، نگهــداری، کالیبراســیون، معتبــر ســازی مجــدد و غیــره(  بایــد SOP  داشــته باشــند و 
در SOP هــای مربوطــه بــرای هــر یــک از فعالیــت هــای کالیبراســیون، معتبرســازی مجــدد و کنتــرل بایــد هــدف، شــرح عملیــات، دامنــه 
کاربــرد، مســئولیت هــا، ملزومــات و معیارهــای قابــل قبــول جهــت معتبــر ســازی روندهــای فــرآوری و تجهیــزات کلیــدی در تولیــد مشــخص 

گــردد.
F( ساختار سازمانی و حدود مسئولیت ها

 )QA( در یــک ســاختار ســازمانی مناســب الزم اســت ارتبــاط کاری و سلســه مراتــب بــه صــورت نمــودار ســازمانی ارائــه گــردد و تضمیــن کیفیــت
از مراحــل اولیــه برنامــه ریــزی تــا تأییــد نهایــی فعالیــت هــای معتبــر ســازی حضــور کامــل داشــته باشــد. بــه عــالوه بــه منظــور حصــول 

اطمینــان از انجــام امــور نظارتــی نیــز بایــد بیــن واحــد تولیــد و گــروه بازرســین ارتبــاط مــداوم برقــرار باشــد.
G( متخصصین و کارکنان

فعالیت های معتبرسازی، نیازمند زمان کافی، نیروی متخصص و کارکنان آزموده است که باید به تأیید مدیریت برسد.
H( الویت بندی

بررســی و تاییــد کار آمــدی و معتبرســازی مجــدد دو فعالیــت الینفــک در یــک کارخانــه دارویــی اســت کــه نیازمنــد بــه منابــع، زمــان بنــدی 
دقیــق و مناســب جهــت مدیریــت صحیــح نیازمنــد اســت. بنابــر ایــن بــا تنظیــم الویــت هــا و تجزیــه و تحلیــل آن هــا مــی تــوان خطــر را 
شناســایی نمــود. بــه همیــن دلیــل هــر کارخانــه ملــزم بــه تهیــه فهرســت الویــت هــا، مطابــق بــا نیــاز هــا و احتمــال خطــرات مــی باشــد. 

جنبــه هایــی کــه بایــد در تجزیــه و تحلیــل احتمــال خطــر در نظــر گرفتــه شــود ذکــر شــده اســت.
1( جنبه های تکنیکی

شست و شو – پاک سازی – انتقال آلودگی. 
مشکالت کیفی ) شکایات( /فرآورده های حساس.

دشواری های موجود به هنگام تجزیه و تحلیل.
تاًسیسات ) آب – هواساز HVAC( و غیره.

2( جنبه های تدارکاتی و پشتیبانی
نحوه حمل و نقل و نگهداری فرآورده های حساس.

3( جنبه های نظارتی
الزامات جدید جهت دریافت مجوزه های بهداشتی. 

4( جنبه های اقتصادی
فرآورده های بسیار مهم.

معرفی فرآورده های جدید.
گواهی تامین کننده 
5( جنبه های دارویی

احتمال خطر و بروز واکنش های نا خواسته. 
References:
Industrial process validation of solid dosage form 
Review on industrial process validation of tablet dosage form 

D( بازنگری بررسی و تایید کار آمدی 
هرگونــه اصــالح یــا تغییــر در وضعیــت اســتقرار تجهیزات 
بایــد با بازنگــری مناســب و مطابق روش کنتــرل تغییرات 
صــورت گیــرد. بدیــن منظــور ایــن روش باید شــامل نحوه 
ــز  ــزات نی ــدی تجهی ــد کار آم ــی و تایی ــری بررس بازنگ

باشــد.
اســناد مربــوط بــه هــر گونــه تغییــر حتــی اگــر تاثیــر 
ــته  ــی نداش ــول نهای ــت محص ــر روی کیفی ــتقیم ب مس
ــازی  ــتند س ــتم مس ــق سیس ــد مطاب ــز بای ــند نی باش

ــوند. ــی ش بایگان
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نانو و کاربرد آن در خواص دارویي و درماني 
ــاي  ــش ه ــوراي پژوه ــاي ش ــي ه ــق بررس ــت. طب ــي اس ــتاوردهاي علم ــن دس ــي از آخری ــو یک ــاوري نان فن
اجتماعــي - اقتصــادي انگلســتان، فنــاوري نانــو از جملــه مــوارد رو بــه گســترش و مورد توجــه اجتماعــي - اقتصادي 
ــه  ــا طرفداران ــه و ی ــه منتقدان ــاوري چ ــوع فن ــن ن ــرد ای ــه کارب ــش در زمین ــم و بی ــي ک ــث های ــت. بح اس
وجــود دارد. بیشــترین اشــکالي کــه منتقــدان در ایــن زمینــه وارد مــي کننــد، تــرس از انباشــته شــدن کــره 
زمیــن از وجــود مــوادي اســت کــه ممکــن اســت ایــن فنــاوري در پــي داشــته باشــد و بــه نوعــي خطرنــاك 
باشــد. امــا نقطــه نظــر طرفــداران سرســخت ایــن نــوع فنــاوري بیشــتر متوجــه تاثیــر مثبــت آن در ارتقــاي 

زندگــي، تولیــدات جدیــد و توســعه گرانــه و تولیــد محصــوالت ارزان تــر اســت.

تغییر در خصوصیات دارویي 
کاربــرد فنــاوري نانــو در پزشــکي تاثیــرات مهمــي دارد. شــرکت ELAN یکــي از شــرکت هایــي اســت کــه از فنــاوري نانــو 
در تغییــر ذرات دارویــي اســتفاده مــي کنــد. ایــن شــرکت فراینــد آســیاب کــردن کریســتال هــاي نانــو را در اختیــار دارد کــه 
اجــازه مــي دهــد بعــد از ایــن پروســس، ذراتــي ماننــد داروي Sirolimns متعلــق بــه شــرکت WYETH کــه اجبــارا مــي بایســت 
در فرموالســیون محلــول خوراکــي بــه کار برنــد، بهبــود یافتــه و آن را بتواننــد بــه فــرم قــرص ارایــه نماینــد. یعنــي بــا تهیــه 
ذرات نانــو فــرم محلــول ایــن مــاده بــه فــرم جامــد تبدیــل مــي شــوند. داروي Sirolimns بــه عنــوان یــک تضعیــف کننــده 
سیســتم ایمنــي همــراه ســایر فــرآورده هــاي دارویــي در مــوارد پیونــد اعضــا ماننــد پیونــد کلیــه بــه کار مــي رود. ایــن 
شــرکت مدعــي اســت کــه بــا کاهــش ســایز ذره ســرعت انحــالل Sirolimns بــه مقــداري کــه بتوانــد بــه فــرم قــرص ارایــه 
شــود افزایــش مــي یابــد. از نظــر تجــاري ایــن نــوع فنــاوري آســیاب نمــودن فقــط مختــص داروهــاي بــا حاللیــت بســیار 
ضعیــف اســت، امــا بــه عقیــده ایــن شــرکت 40 الــي 50 درصــد فــرآورده هــاي جدیــد )NCE( تقریبــا در ایــن رده قــرار مــي گیرد. 
فنــاوري نانــو همچنیــن در زمینــه داروهــاي پپتیــدي کــه عمدتــا بــراي محفــوظ مانــدن از متابولیســم مــي بایســت بــه فــرم 
تزریقــي تجویــز شــوند بــه کمــک آمــده اســت و شــرایطي را مــي توانــد فراهــم نمایــد تــا آنهــا را بتــوان از طریــق ســایر 

روش هــاي داروســازي ونیــز مــورد پذیــرش بیمــار تجویــز کــرد. 

حامد مومنی/ کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار ـ واحد انفورماتیک
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 Glasgow Strathelyde کــه با دانشــگاه هــاي XSTAL BIO شــرکت
همــکاري مــي کنــد، توانســته اســت کریســتال هــاي نوینــي بســازد 
ــي  ــر اجرای ــد. مدی ــده ان ــش داده ش ــي پوش ــا ذرات پروتئین ــه ب ک
شــرکت XSTAL BIO معتقــد اســت کــه اغلــب شــرکت هــا، بــراي 
تهیــه ذرات نانــو از مســیر خــرد کــردن ذرات بــزرگ تــر بــه ذرات 
کوچــک تــر اســتفاده مــي کننــد، امــا آنهــا فراینــدي را در اختیــار 
ــود،  ــي ش ــه م ــک از آن تهی ــتقیما ذرات کوچ ــه مس ــد ک دارن
ــن  ــند. ای ــته باش ــري داش ــد زیادت ــه فراین ــاج ب ــه احتی ــدون آنک ب
ــاران  ــد. بیم ــي ده ــام م ــاقي را انج ــولین استنش ــیون انس فرموالس
ــودر  ــس آن، پ ــردن و تنف ــپري ک ــا اس ــادگي ب ــه س ــد ب ــي توانن م
ــد.  ــک پروتئیــن دیگــري را دریافــت کنن ــا ی خشــک انســولین و ی
بــراي اینکــه ایــن راه تجویــز بــه طــور موثــر در اختیــار باشــد، ذرات 
ــا بتواننــد در بخــش هــاي  ــز باشــند ت ــد آنقــدر ری محتــوي آن بای
ــم  ــز ه ــدر ری ــه آنق ــد و البت ــوذ کنن ــی نف ــاري تنفس ــي مج عمق
نباشــد تــا مبــادا پــس از مصــرف از دهــان و بینــي خــارج شــوند. 
بنابــر ایــن شــرکت XSTAL BIO مســیر اثباتــي خاصــي را پشــت 
ســر گذرانــده اســت و هــم اکنــون ایــن فــرآورده در بیمــاران تحــت 
آزمایــش اســت. فنــاوري نانــو در زمینــه تشــخیص ســاده بیمــاري ها، 
تصویربــرداري هــا و بــرآورد ســریع از کارایــي مصــرف دارو در افــراد 
نیــز کاربردهایــي دارد. بــه طــور کلــي ایــن فنــاوري در تولیــد اعضاي 
ــردي در  ــاي ف ــا، اســتفاده از تشــخیص ه ــي، کاشــت داروه مصنوع
کنتــرل آزمایــش هــاي درون تنــي و تشــخیصي و داروســازي نویــن 
کاربــرد دارد. درخصــوص آخریــن مــواردي کــه اشــاره شــد، یعنــي 
ــادر اســت  ــاوري ق ــن فن ــازي، ای ــگ تشــخیصي و داروس مونیتورین
ریــز وســیله داروهایــي بســازد تــا پــس از کاشــتن آن در بــدن بــه 
کمــک آن، ســطح خونــي مــواد بیولوژیــک درون بــدن دائمــا تحــت 
کنتــرل باشــد و در صــورت نیــاز مقــداري دارو آزاد و ارایــه دهــد. 

- ژن درماني 
یکــي دیگــر از کاربردهـــــاي فنــاوري نانــو در زمینــه دارو رســاني 
ژن هاســت. Vector هــاي موجــود، ویــروس هــاي اصالح شــده روي 
ــات  ــن تحقیق ــي هســتند، بنابرای ــدن داراي اثرات سیســتم ایمنــي ب
روي ســاخت، ذرات نانــو کــه قابلیــت حمــل ژن ها را داشــته باشــند 
ــاي آزادســازي و  ــي باشــد. ســایر روش ه ــاز م ــورد نی ــوارد م از م
دارو رســاني بــه منظــور افزایــش تاثیــر دارو و کاهــش اثــرات جانبــي 
ــه طــور  ــورد تحقیــق مــي باشــند. ب ــد کــه م ــز وجــود دارن آنهــا نی
مثــال کاربــرد پوشــش هایــي کــه تحــت تابــش نــور فعــال مي شــوند 
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــاي خــاص در اســتخوان ه ــرد داروه ــراي کارب ب
مــي شــود از ایــن مــوارد هســتند. ایــن نــوع داروهــا عمدتــا بــه 
علــت نــوع پوشــش دادن آنهــا، غیرمحلــول باقــي مــي ماننــد و 
در اســتخوان هــا جــذب مــي شــوند. ایــن پوشــش هــا پــس از 
قــرار گرفتــن در معــرض نــور و تابــش بــه فــرم محلــول درآمــده 
و اجــازه مــي دهنــد تــا دارو بــه محــل اثــر خــود رســیده و تاثیــر 
ــه  ــر روي ذرات مغناطیســي ک ــن ب ــات همچنی ــن تحقیق ــد. ای نمای
بــه کمــک آن بتــوان داروهــا را بــه محــل اصلــي هدایــت نمــود 
نیــز انجــام مــي شــوند. پوشــش ذرات غیــر نانــو بــا پلیمرهایــي 
ــه  ــه ب ــت ک ــواردي اس ــز از م ــول نی ــن گلیک ــي اتیل ــر پل نظی
کمــک آن داروهــا را مــي تــوان بــه محــل اصلــي هدایــت نمــود. 
ایــن روش ســبب مــي شــود تــا اختصاصــات دارو تغییــر ننمایــد و 
دارو از متابولیســم در کبــد درامــان باقــي بمانــد. ایــن راه دارورســاني 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــترس ق ــان در دس ــه زودي در درم ــز ب نی
ــو در مقایســه  علــي رغــم آنکــه امــروزه ممکــن اســت فنــاوري نان
بــا علــوم رایــج و کاربــردي بیشــتر از یــک عبــارت بــاب روز جلــب 
توجــه نکنــد، امــا اصــال نبایــد از توانمنــدي هــاي آتــي آن غفلــت کــرد. 

منبع: پایگاه اطالعاتی نانوفناوری ایران
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اســتامینوفن یــک داروي ضــد درد و ضــد تــب بــدون اثــرات ضــد التهابــي مــي باشــد کــه در فــرآورده هــاي 
ترکیبــي زیــادي همــراه بــا کدئیــن، کافئیــن، NSAID هــا، آنتــي هیســتامینها و ضــد احتقانهــا بــکار 
مــي رود. ایــن دارو بــه عنــوان ضــد درد انتخابــي در دوران بــارداري شــناخته مــي شــود. ماکزیمم دوز 
روزانــه آن در افــراد غیــر الکلــي کــه داروهــاي القــا کننــده آنزیمــي مصــرف نمــي کننــد معــادل 4 گرم 
ــده  ــا داروهــاي القاکنن ــکل ی ــده ال ــراد مصــرف کنن ــن عــدد در اف در روز )60mg/day/kg( اســت. ای

سیســتم ایمنــي بــه 2 گــرم در روز کاهــش مــي یابــد.
دوز خوراکــي توصیــه شــده در بزرگســاالن 325-650 میلــي گــرم هــر 6-4 ســاعت یــا 1000 میلــي گرم 
 10-15mg/dose/kg 4 -3 بــار در روز مــي باشــد. در اطفــال زیــر 12 ســال دوز خوراکــي مصرفــي معــادل
هــر 6 -4 ســاعت مــي باشــد. )یعنــي تعــداد قطــره هــا، هــر 6 تــا 4 ســاعت، دو برابــر وزن بچــه بــه 
کیلوگــرم مــي باشــند( در بچــه هاتجویــز بیــش از 5 دوز )6.2گــرم( در 24 ســاعت توصیــه نمــي شــود. 
ــد منجــر  ــي مــدت مــي توان ــار هــم در طوالن ــان اســتامینوفن و NSAID هــا در کن اســتفاده همزم
بــه nephropathy analgesic شــود. البتــه ایــن اتفــاق بــه دوز تجمعــي اســتامینوفن بســتگي دارد و 
وقتــي دوز تجمعــي اســتامینوفن از روزي کــه بــه دنیــا آمــده تــا هــر زمانــي از عمــرش بــه یــک تــا 
2 کیلوگــرم برســد، مــي توانــد منجــر بــه بــروز ایــن رخــداد شــود. بــه همیــن دلیــل توصیــه مــي شــود 
ــا  ــتفاده نشــود، مخصوص ــد اس ــراه NSAID دارن ــه هم ــتامینوفن ب ــه اس ــي ک ــداوم از مســکن های م

وقتــي کافئیــن هــم همــراه آن باشــد، احتمــال ایــن عارضــه بیشــتر اســت.

:)NSAIDS( داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي 
ــواده  ــوان اســتفاده نمــود . داروهــاي ایــن خان ــا درد، التهــاب و تــب همــراه اســت مــي ت ــه اختاللــي کــه ب ــراي کنتــرل هرگون ــواده ب از ایــن خان
اســیدهاي ضعیفــي هســتند، بــه همیــن دلیــل جــذب خوبــي ازدســتگاه گــوارش دارنــدNSAID هــا از نظــر اثربخشــي باهــم برابرنــد، در التهــاب 
کمــي خصوصیاتشــان بــا هــم فــرق مــي کنــد و هــم چنیــن خــواص آســپیرین بــا بقیــه کمــي متفــاوت اســت. مصــرف NSAID هــا در ســه ماهــه 
ســوم بــارداري )مخصوصــا هفتــه 30 بــه بعــد( ممنــوع اســت، چــون باعــث بســته شــدن زودهنــگام Ductusarteriosus مــي شــوند. البتــه از ایــن 
خاصیــت NSAID هــا هــم در درمــان نــوزاد نارســي کــه مجــراي   Ductusarteriosus او بــاز مانــده اســتفاده مــي شــود. داروي انتخابــي بــراي درمــان 
ایــن نــوزادان، ایندومتاســین اســت. ایــن داروهــا در دوران شــیردهي هــم منــع مصــرف دارنــد. همــه NSAID هــا، متابولیســم کبــدي دارنــد و وقتــي 
متابولیــزه شــدند، توســط کلیــه و کبــد دفــع مــي شــوند، پــس در بیمــاران بــا نارســایي ایــن ارگانهــا بــه عــدم مصــرف ایــن داروهــا یــا مصــرف بــا 
کمتریــن دوز و در کمتریــن زمــان ممکــن توصیــه مــي شــود. عــوارض کبــدي NSAID هــا بیشــتر بــا Sulindac و Diclofenac گــزارش شــده اســت. 

ایــن داروهــا دردهــاي متوســط را مــي تواننــد کنتــرل کننــد و دردهــاي شــدید را نمــي تــوان بــا آنهــا کنتــرل نمــود.

ــرد  ــا دوز 400mg/dose-200 هــر 6-4 ســاعت کارب ــه اســتامینوفن( ب ــب )در صــورت عــدم پاســخدهي مناســب ب ــوان ضــد درد و ضــد ت ــه عن ب
ــارت پزشــک مصــرف  ــه دارو تحــت نظ ــد. در صورتیک ــي باش ــادل 1200mg/day م ــه صــورت OTC مع ــم دوز آن در مصــرف ب دارد. ماکزیم
مــي شــود مــي تــوان دوز را تــا ماکزیمــم 4.2 گــرم در روز افزایــش داد. مصــرف OTC دارو بــراي مـــــدت بیــش از 10 روز توصیــه نمــي شــود . 
معــروف تریــن شــکل دارویــي خوراکــي آن، ژلوفــن اســت کــه اثربخشــي بیشــتري نــدارد امــا چــون ســریعتر جــذب مــي شــود پذیــرش بهتــري 
دارد. ایبوپروفــن از داروهایــي اســت کــه meningitis Aseptic بــا آن گــزارش شــده اســت. در مصــرف بــه عنــوان ضــد التهــاب دوز مــورد اســتفاده 

ــار در روز )ماکزیمــم دوز 3.2g/day( مــي باشــد. ــراي 4-3 ب معــادل 800mg/dose-400 ب

Acetaminophen: Tab 325 ,160 ,120 ,80mg, 500mg, Soft gel 500mg,Susp 125mg, Syrup 120 mg/5ml, Susp350 
mg/5ml, drop 100 mg/ml, Amp 1000mg )Apotel®) 

Ibuprofen: Tab 200mg, 400mg, pearl 200mg, 400 mg, syr 1000mg/5ml)Advil®, Gelofen) 

سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولیدداروهای ضد درد
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Diclofenac: Tab EC 25mg, 50mg, Tab &Cap SR 100mg, Gel topical 1%, opht drop 0.1%, Supp 50mg, 
100mg, Amp 75mg/3ml 

Indomethacin: Cap 25mg, Tab SR 75mg, Supp 50 mg, 100mg

Naproxen: Tab 250mg, Tab EC 500mg, Supp 500mg 

Piroxicam: Cap 10mg, Supp 20mg, Amp 20mg/ml, Gel topical 0.5%

Mefenamic acid: Cap 250 mg 

Meloxicam: Tab 7.5mg, 15mg)Mobic®)

اثربخشــي شــیاف 100 میلــي گــرم دیکلوفنــاک بــا آمپــول تزریقــي آن برابــر اســت. تنهــا اندیکاســیون شــکل 
ــر ضــد دردي 150mg/day و  ــراي اث ــان renal colic مــي باشــد. ماکزیمــم دوز آن ب ــراي درم تزریقــي دارو ب

بــراي اثــر ضدالتهــاب 200mg/day مــي باشــد.
بــه دلیــل عارضــه فلــج مــچ پــا، چنــد ســالي اســت توزیــع آن در داروخانــه هــاي کشــور ممنــوع شــده و بــه 

عنــوان داروي بیمارســتاني مصــرف مــي شــود. 

ــه بطوریکــه بســیاري  ــي شــود ک ــن دارو مشــاهده م ــا ای ــا ب ــوارض گوارشــي ناشــي از NSAID ه بیشــترین ع
ــا شــکایت از تهــوع قطــع مــي کننــد. در درمــان نقــرس ضدالتهــاب  از بیمــاران درمــان مصــرف ایــن دارو را ب
انتخابــي مــي باشــد. ماکزیمــم دوز روزانــه در اشــکال Immediate آن معــادل 200 میلــي گــرم مــي باشــد. در 

اشــکال آهســته رهــش ماکزیمــم دوز 150 میلــي گــرم در روز در نظــر گرفتــه مــي شــود.

ناپروکســن NSAID انتخابــي در بیمــاران داراي بیمــاري زمینــه اي قلبــي 
از جملــه CHF و MI مــي باشــد. ماکزیمــم دوز روزانــه آن 1250mgمــي باشــد. 
ــا 2 -1 ســاعت بعــد از غــذا  فــرم  EC ایــن دارو بایــد 30 دقیقــه قبــل ی

مصــرف شــد.

 طوالنــي اثرتریــن NSAID شــناخته مــي شــود و بــه صــورت یکبــار در روز تجویــز 
مــي شــود  عــوارض گوارشــي آن زیــاد اســت. ماکزیمــم دوز روزانــه آن 20 میلــي گــرم 

مــي باشــد.

مصــرف آن بــراي بیــش از یــک هفتــه توصیــه نمــي شــود. بــراي افزایــش اثــر مــي تــوان دوز اول را 
بــه صــورت 500mg تجویــز کــرد و دوزهــاي بعــدي را 250 میلــي گــرم هــر 6 ســاعت در صــورت 
نیــاز. ایــن دارو NSAID انتخابــي بــراي درمــان دیــس منــوره اســت. مصــرف ایــن دارو در کــودکان 

زیــر 14 ســال توصیــه نمــي شــود.

 مهــار کننــده COXII محســوب مــي شــود. بــه صــورت یکبــار در روز تــا ماکزیمــم 15mg/day قابــل اســتفاده 
اســت. عــوارض گوارشــي آن از ســاید NSAID هــا کمتــر اســت.
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مکانیسم اثر: 
دابیگاتــران مهارکننــده رقابتــی و مســتقیم ترومبیــن 
ــل  ــه تبدی ــادر ب ــن ق ــه ترومبی ــت اینک ــه عل ــتند. ب هس
ــن دارو  ــاد اســت ای ــن در طــی انعق ــه فیبری ــوژن ب فیبرین
از ایجــاد ترومبــوز جلوگیــری کــرده و ترومبیــن آزاد، 
ــه لختــه و تجمــع پالکتــی ناشــی  ترومبینهــای متصــل ب

ــد. ــی کن ــار م ــن را مه از ترومبی
موارد مصرف: 

- کاهــش ریســک ســکته و  آمبولــی سیســتمیک در 
 Non(بیمــاران بــا فیبریالســیون دهلیــزی غیــر دریچــه ای

Valvular Atrial- Fibrillation( مــی باشــد.

و  ســیاهرگی  عــروق  عمیــق  ترومبوزیــس  درمــان   -
ــی  ــک آنت ــا ی ــال ب ــه قب ــوی در بیمارانیک ــم ری آمبولیس
کوآگوالنــت وریــدی تزریقــی بیــن 5- 10 روز درمــان 

ــد. ــده بودن ش
- کاهــش خطــر عــود مجــدد ترومبــوس عمیــق وریــدی 

و آمبولــی ریــوی
مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو:
- بیماران با کلیرانس کراتینین باالی

 ml /min 30: 150 میلی گرم دو بار در روز
- بیماران با کلیرانس کراتینین بین

 ml /min 30-15: 75میلی گرم دو بار در روز
موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:

ــده شــود و  ــا جوی ــد شکســته ی ــن دارو نبای - کپســول ای
ــا ســالم و دســت نخــورده مصــرف شــود. ــد حتم بای

- چنانچــه همــراه بــا غــذای چرب مصرف شــود باعث  2 ســاعت 
تاخیر در جذب می شود. 

-  اگــر نوبــت مصــرف دارو فرامــوش شــد، بایــد بــه محــض 
یــادآوری دارو را مصــرف کــرد. دوز فرامــوش شــده را فقــط 
بایــد تــا 6 ســاعت قبــل از نوبــت بعــدی مصــرف کــرد در 

ــد از  ــدی بای ــت بع ــان نوب ــه زم ــک شــدن ب صــورت نزدی
ــز  ــود و هرگ ــاب نم ــده اجتن ــوش ش ــت فرام ــوردن نوب خ

نوبــت بعــدی را 2 برابــر نکــرد.
- چــون ایــن دارو ریســک خونریــزی را افزایــش  مــی دهد، 
همزمــان بــا داروهــای ضــد انعقــاد دیگــر، زایمــان و وضــع 
حمــل و عالئــم کــم خونــی بایــد بــا احتیــاط مصرف شــود 

یــا در صــورت لــزوم مصــرف آن قطــع گــردد.
ــزی در مصــرف  ــاد خونری ــروز ســکته و ازدی ــال ب -  احتم
ــا افزایــش ســن بیشــتر مــی شــود. کننــدگان ایــن دارو ب
-  در افــراد بــا نارســائی کلیــه ضعیــف تــا متوســط نیــاز به 
تنظیــم دوز نیســت ولــی در افــراد بــا نقــص کلیــوی حــاد 

دوز دارو را بایــد کاهــش داد.
ــر  ــاهده ه ــورت مش ــن دارو در ص ــدگان ای ــرف کنن - مص
ــد:  ــه نماین ــه پزشــک مراجع ــر حتمــا ب ــم زی ــک از عالئ ی
خونریــزی غیــر عــادی لثــه، خونریــزی از بینــی، خونریــزی 
واژینــال، درد ناشــناخته در بــدن، ورم و درد مفاصــل، 
ــرل، ادرار  ــل کنت ــر قاب ــزی غی ــف، خونری ــرگیجه، ضع س
ــگ  ــری رن ــا قی ــی ی ــوع خون ــوه ای، مدف ــا قه ــی ی صورت

ــی ــا اســتفراغ خون ســرفه ی
ــک  ــا پزش ــورت ب ــدون مش ــد ب ــن دارو نبای ــرف ای - مص
ــروز  ــک ب ــی دارو ریس ــع ناگهان ــون قط ــردد. چ ــع گ قط

ــد. ــی ده ــش م ــکته را افزای س
عوارض جانبی دارو

- هــر دارو بــه مــوازات اثــرات درمانــی ممکــن اســت باعــث 
ــن  ــه ای ــه هم ــود اگرچ ــز ش ــته نی ــوارض ناخواس ــروز ع ب
عــوارض در یــک فــرد دیــده نمــی شــود در صــورت بــروز 

عــوارض زیــر، بــا پزشــک یــا داروســاز مشــورت نماییــد.
- بیشــتر عــوارض جانبــی ایجــاد شــده شــامل خونریــزی 
ــاالی  ــوع، درد ب ــه، ته ــوء هاضم ــی )س ــوارض گوارش و ع

ــی باشــد. ــزی گوارشــی و اســهال( م شــکم، خونری

- خونریــزی:   فاکتــور ســن :احتمــال خونریــزی شــدید در 
مصــرف کننــدگان دابیگاتــران کــه ســن آنهــا از 75 ســال 

باالتــر باشــد بیشــتر اســت.
- عــوارض گوارشــی:  ایــن عــوارض شــامل: ســوء هاضمــه، 
شــبه  عــوارض  و  شــکمی  درد  شــکمی،  بــاالی  درد 
گاســتریت شــامل GERD، ازوفاژیــت، خونریــزی از معــده 

ــی ــم گوارش و زخ
 مصرف در بارداری  و شیردهی:

 در بــارداری جــزء گــروه C مــی باشــد. درشــیردهی 
ناشــناخته اســت.

نگهداری:
در حــرارت 30-15  درجــه ســانتی گــراد و دور از رطوبــت 

نگهــداری شــود. 
چرا دابیگاتران بر وارفارین ارجح است؟

ــاران  ــزی در بیم ــکته مغ ــگیری از س ــران در پیش دابیگات
مبتــال بــه فیبریالســیون دهلیــزی بهتــر از وارفارین اســت، 
در حالــی کــه میــزان خونریــزی مــاژور در هــر دو یکســان 
اســت. چــون دابیگاتــران نیــاز بــه پیگیــری آزمایشــگاهی 
ــا  ــت ام ــن اس ــر از وارفاری ــاده ت ــا آن س ــان ب ــدارد، درم ن

قیمــت آن خیلــی بیشــتر اســت.
سیســتم  روی  دقیقــه  عــرض 90-30  در  دابیگاتــران 
انعقــادی اثــر مــی کنــد، یــک پاســخ قابــل پیــش بینــی 
ــدارد و  ــگاهی ن ــداوم آزمایش ــری م ــه پیگی ــاز ب دارد، نی
ــدارد کــه اینهــا مــواردی  ــی ن ــا غذای ــی ی تداخــالت داروی
هســتند کــه در اســتفاده از وارفاریــن مــی تواننــد 
ــار در روز  ــتفاده دو ب ــه اس ــد ب ــند. بای ــاز باش ــکل س مش
دارو در بیمــاران تاکیــد کــرد. دوز دابیگاتــران ثابــت اســت 
ــم  ــر و تنظی ــه تغیی ــاز ب ــان نی ــا قطــع درم و در شــروع ی

ــدارد. دوز ن

کپسول دابیگاتران
داروهای جدید شرکت داروسازی تولید دارو
شکل دارویی: کپسول 75و110و 150 میلی گرم
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قرص الیزوفن

ژل فمی مایسین
کلیندامایسن / کلوتریمازول 

دسته دارویی:  آنتی بیوتک
شکل دارویی: کرم واژینال

NSAIDs :دسته دارویی
شکل دارویی: قرص 200 و 400 میلی گرم

موارد مصرف: 
ــم  ــد روماتیس ــی( مانن ــاب مفصل ــت )الته ــم آرتری ــان عالئ ــن در درم ــن لیزی از ایبوپروف
مفصلــی، اســپوندیلیت انکیلــوزان، نقــرس، تــب، دردهــای قاعدگی، ســردرد، کمــردرد، درد 
دنــدان، کرامــپ هــای عضالنــی، درد ناشــی از کشــیدگی ربــاط هــا وپیچ خــوردن مفاصل 
و آســیب هــای کوچــک اســتفاده مــی شــود. ایبوپروفــن لیزیــن مــی توانــد درد، تــورم و 

خشــکی ناشــی از آرتــروز )ســاییدگی مفصــل( و روماتیســم مفصلــی را کاهــش دهــد.
مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو: 

ــن  ــی ایبوپروف ــر دوز مصرف ــرد. حداکث ــار مصــرف ک ــوان روزی 4-3 ب ــی ت ــن دارو را م ای
ــرای  ــد ب ــدون نســخه پزشــک روزی 1200 میلــی گــرم اســت. ایــن دارو را نبای لیزیــن ب
ــش از 3 روز  ــزان بی ــه می ــب ب ــان ت ــرای درم ــش از 10 روز و ب ــدت بی ــه م ــان درد ب درم
ــه پزشــک مراجعــه کــرد. پزشــک  مصــرف کــرد. در صــورت ادامــه درد و تــب بایــد ب
مــی توانــد در صــورت صالحدیــد ایبوپروفــن لیزیــن را بــا مقادیــر تــا 3200 میلــی گــرم و 

یــا بــه مــدت بیشــتر تجویــز کنــد.
• موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:

 اگــر بــه ایبوپروفــن لیزیــن  یــا دیگــر داروهــای ضــد التهــاب حساســیت و آلــرژی داریــد 
آن را بــه پزشــک خــود بگوییــد.

ــه پزشــک خــود بگوییــد چــه داروهــای دیگــر حتــی داروهــای گیاهــی را مصــرف  • ب
مــی کنیــد. ایــن داروهــا ممکــن اســت بــا ایپوپروفــن لیزیــن تداخــل اثــر داشــته باشــند.

• ایبوپروفــن لیزیــن  را بــا دیگــر داروهــای ضــد درد مصــرف نکنیــد مگــر پزشــک بــرای 
شــما تجویــز کــرده باشــد.

• اگــر بــاردار هســتید یــا قصــد بــارداری داریــد بــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد. مصــرف 
ایبوپروفــن لیزیــن در دوران بــارداری بخصــوص در ســه ماهــه اول و ســوم خطرنــاک اســت.

ــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد کــه  ــا کار دندانپزشــکی داریــد ب • اگــر قصــد جراحــی ی

ایبوپروفــن لیزیــن  مصــرف مــی کنیــد.
• اگــر مشــکالت زیــر را داریــد بــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد : ســابقه ســکته مغــزی یــا 
قلبــی، نارســایی قلبــی، فشــار خــون، آســم، پولیــپ بینــی، بیمــاری کبــد یــا کلیــه، زخــم 

معــده، لوپــوس سیســتمیک، مشــکالت لختــه شــدن خــون یــا خونریــزی زیــاد.
عوارض جانبی دارو:

هــر دارو بــه مــوازات اثــرات درمانــی ممکــن اســت باعــث بــروز عــوارض ناخواســته نیــز 
شــود اگرچــه همــه ایــن عــوارض در یــک فــرد دیــده نمــی شــود در صــورت بــروز عــوارض 

زیــر بــا پزشــک یــا داروســاز مشــورت نماییــد:
• تــب / تــاول / قرمــزی پوســت، کهیــر یــا خــارش/ تــورم چشــم، صــورت، گلــو، دســت ها، 
پاهــا، قــوزک یــا ســاق / اشــکال در تنفــس یــا بلــع / خشــن شــدن صــدا / احســاس 
خســتگی زیــاد / احســاس درد در بــاال و ســمت راســت شــکم / تهــوع یــا کاهــش اشــتها 
/ زرد شــدن پوســت یــا چشــم / رنــگ پریدگــی / احســاس درد بــدن مشــابه آنفلوآنــزا 

/ طپــش قلــب / ادرار خونــی / اشــکال در ادرار کــردن.
مصرف در بارداری  و شیر دهی:

D: رده بارداری
در شیردهی توصیه نمی شود.

نگهداری:
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

–  از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
–  دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

 Cyclooxygenase مکانیســم اثــر: مکانیســم اثــر ایبوپروفــن لیزیــن بــا واســطه مهــار آنزیــم سیکلواکســیژناز
اســت. ایــن آنزیــم مــوادی بــه نــام پروســتاگالندین Prostaglandine را تولیــد مــی کنــد. پروســتاگالندین هــا در 
بــدن موجــب درد و تــورم و تــب مــی شــوند. پــس ایبوپروفــن  لیزیــن مــی توانــد بــا مهــار تولیــد پروســتاگالندین هــا 

موجــب کاهــش درد و تــورم و تــب شــود.

مکانیسم اثر:
ــارچ اســت.  ــده رشــد ق ــک متوقــف کنن ــد. کلوتریمــازول ی ــا ممانعــت از تقســیم و رشــد ارگانیســم عمــل مــی کن ــارچ وســیع الطیــف اســت کــه ب کلوتریمــازول یــک ضــد ق

ــد. ــو اســتاتیک ایجــاد مــی کن ــرات باکتری ــری مــی شــود و اث ــن در باکت ــار ســنتز پروتئی کلیندامایســین موجــب مه
موارد مصرف:

عفونت های باکتریایی و قارچی واژینال.
مقدار نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار 5 گرم )یک اپلیکاتور( از کرم واژینال یک بار در روز ترجیحاٌ قبل از خواب و به مدت 14-7 روزپیاپی استعمال شود.
موارد منع مصرف یا مورد احتیاط و هشدار:

حساسیت به کلوتریمازول یا کلیندامایسین و سایر اجزای فرموالسیون.
عوارض جانبی:

عوارض جانبی بسیار نادر است و ممکن است ندرتاً در افراد دیده شود مانند سوزش و تحریکات واژن، بثورات جلدی تکرر ادرار.
مصرف در بارداری -  شیردهی - رده  B –زیر نظر پزشک مصرف گردد.

نگهداری:
دارو باید در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
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در راســتای پیشــگیری بســیاری از بیمــاری هــا و ارتقــای ســالمت کارکنــان 
ــه  ــوت( ب ــد پایل ــجادیان )واح ــر س ــای دکت ــاب آق ــنهاد جن ــا پیش ــرکت ب ش
ســرکار خانــم دکتــر فریدونــی )واحــد بهداشــت(، آزمایشــات  ویتامیــن D3 بــرای 
برخــی از همــکاران انجــام گردیدکــه متأســفانه نتیجــه آزمایــش ویتامیــن D3 این 
ــا  ــر در خــون آن ه ــر میلی لیت ــرم در ه ــا 5 نانوگ ــر از 10 و ی ــان پایین ت کارکن
گــزارش گردیــد کــه مقــدار اســتاندارد آن بایســتی حداقــل 30 نانوگــرم باشــد، 
بــه  عبــارت  دیگــر ایــن همــکاران بــا کمبــود و فقــر شــدید از ایــن ویتامیــن در 
بــدن مواجــه هســتند. البتــه هیــچ جــای نگرانــی نیســت و هــم  اکنــون ایــن 
عزیــزان تحــت نظــر خانــم دکتــر فریدونــی در حــال درمــان و رســاندن ایــن 

ــدن می باشــند. ــوب و مناســب در ب ــه ســطح مطل ویتامیــن ب
آقــای دکتــر ســجادیان در مقالــه تحقیقاتــی قبلــی اش در شــماره 958 
»هفته نامــه پزشــکی امــروز« در جهــت ترمیــم و بهبــود ســطح ویتامیــن D3 در 
جامعــه بــه  ویــژه دانــش آمــوزان، تأکیــد و توصیــه نمودنــد کــه چنانچــه هــر 
لیــوان شــیر روزانــه مصرفــی آن هــا بــا حــدود 1000 واحــد بــا ایــن ویتامیــن 
حیاتــی غنی ســازی گــردد، یعنــی بــرای مصــرف روزانــه جمعیــت 20 میلیونــی 

ــد. ــاز می باش ــن نی ــن ویتامی ــرم از ای ــم کیلوگ ــاً نی ــوزی، صرف دانش آم
بــه طــوری کــه بعــد از مدتــی نــه  تنهــا ایــن کمبــود ویتامیــن در بــدن آن هــا 
جبــران می گــردد بلکــه منجــر بــه ایجــاد تقویــت و ارتقــای سیســتم ایمنــی در 
ایــن افــراد گردیــده و آن هــا را تــا حــد قابــل توجهــی در برابــر طیــف وســیعی 
از ســرطان های خطرنــاک شــایع مثــل ســینه، روده، مــری، پروســتات، 
ــر،  ــی، ام – اس، آلزایم ــی و عروق ــل قلب ــا از قبی ــره و بیماری ه ــدان و غی تخم
دیابــت، پوکــی و نرمــی اســتخوان، عفونی، آنفلوانــزا، ســرماخوردگی و ... مصــون نگه 
ــور،  ــیر در کش ــده ش ــای تولیدکنن ــی از کمپانی ه ــبختانه یک ــی دارد. خوش م
ــه تولیــد از ایــن قبیــل شــیرهای غنی شــده نمــوده اســت و  عمــاًل مبــادرت ب
ــر اســاس گفتــه اخیــر مدیــرکل آمــوزش و پــرورش قــرار اســت ایــن شــیر  ب
غنی شــده در 50 تــا 70 نوبــت بــه  صــورت پایلــوت در مــدارس پایتخــت توزیــع 
گــردد. لــذا، بــا توجــه بــه نقــش فــوق کلیــدی ویتامیــن D3 در ســالمتی افــراد،  
همکارانــی کــه تاکنــون موفــق بــه انجــام آزمایــش بــرای ایــن ویتامیــن حیاتــی 
ــم  ــرکار خان ــت؛ س ــد بهداش ــه واح ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد، می توانن نگردیده ان
ــش  ــن آزمای ــام ای ــه انج ــان نســبت ب ــخه از ایش ــذ نس ــی و اخ ــر فریدون دکت

اقــدام نماینــد.
در اینجــا الزم اســت ضمــن ســپاس و قدردانــی از جنــاب آقــای دکتــر ســجادیان 
و ســرکار خانــم دکتــر فریدونــی جهــت انجــام این چنیــن پــروژه خیرخواهانــه و 
معنــوی در شــرکت، از مدیریــت محتــرم عامــل جنــاب آقــای دکتــر ســیفی نیــز 
ــات  ــن اقدام ــام چنی ــرای انج ــازی ب ــزه و زمینه س ــش، انگی ــاد آرام ــرای ایج ب
پیشــگیرانه جهــت بهبــود و ارتقــای ســالمت کارکنــان کــه تنهــا در محــدوده 
شــرکت های بــزرگ و خیلــی مهــم در دنیــا پیــاده می گــردد، صمیمانــه 

تشــکر نماییــم.

اقدامــات پیشــگیرانه شــرکت 
مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومی جهــت ارتقــای ســامت کارکنــان
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مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومیمعرفی کتب

کلید شناخت و درمان سرما خوردگی
ــز  ــردم نی ــب م ــت؛ اغل ــم هس ــرماخورگي ه ــیوع س ــروع ش ــز ش ــل پایی ــاز فص ــا آغ ــور م در کش
ــم  ــک ه ــت پزش ــه ویزی ــازي ب ــه نی ــد ک ــي مي دانن ــاده و زود درمان ــاري س ــرماخوردگي را بیم س

ــدارد! ن
در این کتاب مي خوانیم:

ــژه  ــوارد، بوی ــا در برخــي م ــد... ام ــر مي رس ــه نظ ــاده اي ب ــاري س ــگاه اول بیم ــرماخوردگي در ن س
ــا آن  ــه ب ــاک باشــد...  و مهمتریــن راه مقابل ــد کامــال جــدي و خطرن در گروه هــاي پرخطــر مي توان

ــردي و مخصوصــا شستشــوي مکــرر دست هاســت. ــت بهداشــت ف رعای
نویسندگان: دکتر سیدهادي قاسمي و دکتر وحیده سادات حسیني

درمان دارویی با رویکردی به پاتوفیزیولوژی
شامل:

- شناسایی نهادهای ملی متولی سالمت جامعه
- بحث در مورد اهمیت شناخت سالمت در ایاالت متحده

- شناسایی افرادی که در جامعه از سطح سالمت پایین برخودارند
ــوه  ــتورات نح ــط از دس ــت غل ــه و برداش ــالمت جامع ــواد س ــن س ــاط بی ــودر ارتب ــح در م - توضی

ــی ــای داروی ــب ه ــرف دارو در برچس مص
- اهمیت نقش سواد سالمت در روند بیماری  و درمان

ــایر  ــی س ــان و ارزیاب ــاز در درم ــی پزشــک و داروس ــای کالم ــش مشــاوره ه ــن نق - در نظــر گرفت
ــه ــاء ســواد ســالمت جامع ــر در ارتق روشــهای موث

تشخیص بیماری در داروخانه
ــه دانشــجویان،  ــای شــایع ک ــاری ه ــرل بیم ــردی و الزم جهــت کنت ــای کارب ــه ه شــامل توصی
ــد  ــد خواهن ــره من ــی به ــه خوب ــای داروســازی از آن ب ــن رشــته ه ــالن و متخصصی ــارغ التحصی ف
شــد. ایــن کتــاب براســاس بیمــاری هــای شــایعی کــه روزانــه داروســاز بــا آن در داروخانــه خــود 
برخــورد دارد برنامــه ریــزی شــده و مرجــع خوبــی بــرای تشــخیص آنهــا در زمــان مراجعــه بیمــار 

بــه داروخانــه اســت.
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FDA داروهای تازه تأییدشده توسط

FDA کاربردهای دارویی تازه اعام شده توسط

ــی  ــام تجارت ــا ن ــن ب ــش آمفتامی ــی ره ــی طوالن ــیون خوراک ■ سوسپانس
.ADHD ــان ــرای درم ــزی ب ــاب مرک ــتم اعص ــرک سیس Dyanavel: مح

■ داروهــای تزریقــی الوتوزومــاب بــا نــام تجــاری Empliciti: محرک سیســتم 
ایمنــی SLAMF7 تجویــزی بــه همــراه لنالیدومایــد و دگزامتــازون بــرای درمــان مالتیپل 

میلوما.
ــام تجــاری QuillChew ER: یــک  ــا ن ــدات ب ــی متیــل فنی ■ قــرص جویدن
محــرک سیســتم عصبــی مرکــزی بــرای درمــان اختالل کــم توجهــی - بیــش فعالی.

ــون  ــب ف ــو ترکی ــور ن ــی Vonvendi: فاکت ــام تجارت ــا ن ــی ب ــور تزریق ■ فاکت
ــد. ــون ویلبران ــاران ف ــزی در بیم ــرل خونری ــرای کنت ــد ب ویلیران

■ گرانــول خوراکــی یوریدیــن بــا نــام تجارتــی Vistogard: آنالــوگ 
پیریمیدیــن بــرای درمــان اورژانســی بالغیــن و اطفــال دریافــت دوز بــاالی داروهــای 

ــیتابین. ــیل و کاپس ــرطان فلوئوراوراس ــد س ض
■ قــرص Lesinurad بــا نــام تجارتــی Zurampic: یک مهــار کننــده URAT1 در 

درمــان هایپــر اوریســمی همــراه بــا نقرس.
■ قــرص جویدنــی مبنــدازول بــا نــام تجارتــی Emverm: درمــان کــرم هــای 
Enterovius vermicularis (pinworm), Trichuris trichiuraانگلــی
)wipworm(. Ascaris iumbricoides (common roudnworm),
Ancylostoma duodenale )common hookworm(. Necator
(amerianus )American hookworm در عفـــــونت هــای تکــی یــا میکــس

ــی  ــام تجارت ــا ن ــرازول ب ــس لنزوپ ــش دک ــری ره ــی تاخی ــرص خوراک ق
Dexilant Solu Tab: یــک مهــار کننــده پمــپ پروتــون بــرای درمــان بیمــاران بــا 

ــا بیمــاری رفالکــس گوارشــی. ســوزش ســر دل همــراه ب

■ داروی خوراکی پاکریتینیب: یک مهارکننده JAK2/FLT3 مولتی کیناز جدید برای 
درمان بیماران با میلوفیبروزیز.

ــک  ــی Dextenza: ی ــام تجارت ــا ن ــو ب ــوالر دپ ــازون اینتراکانیلیک ■ دگزامت
فرموالســیون کورتیکواســتروئید آهســته رهــش بــه ســطح چشــم بــرای مــدت 30 روز 

بــرای درمــان درد و التهــاب چشــم بعــد از جراحــی.
■ داروی lixisenatide بــا نــام تجارتی LYXUMIA: آگونیســت گیرنــده  GLP-1 تزریقی 
بــا مصــرف یکبــار در روز در حــال تحقیــق بــرای درمــان بیمــاران دیابــت ملیتــوس 

تیــپ 2.
ــت مشــتق از داکســی ریبونوکلئیــک  ــی کوآگوالن ــک آنت ــد: ی ■ داروی دفیبروتای

ــرای درمــان بیمــاری انســداد عــروق کبــدی. اســید در حــال تحقیــق ب
ــد  ــی Crisaborole: یــک مهــار کننــده فســفودی اســتراز 4 جدی ــاد موضع ■ پم

غیــر اســتروئیدی بــا اثــر ضــد التهابــی بــرای درمــان درماتیــت آتوپیــک.
ــی Sustol: آنتاگونیســت  ــام تجارت ــا ن ــترون ب ــر گرانیس ــی اث ــرم طوالن ■ ف
طوالنــی اثــر 5HT3 در حــال تحقیــق بــرای جلوگیــری از تهــوع و اســتفراغ شــیمی 

درمانــی.
■ داروی Plecanatide: آنالــوگ uroguanylin در حــال تحقیــق بــرای درمان یبوســت 

مزمــن و یبوســت همــراه بــا ســندروم روده تحریــک پذیر.
■ داروی Lifitegrast: آنتاگونیست اینتگرین برای درمان موضعی خشکی چشم.  

تازه های دارویی
مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومی
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خانــواده دیوکســین هــا )Dioxin( دارای بیــش از 419 عضــو اســت کــه 30 
مــورد از آنهــا ســمی هســتند. دیوکســین محصــول جانبــی ناشــی از صنعــت 
ــی  ــد م ــانتیگراد تولی ــه س ــاالی 850 درج ــرارت ب ــه ح ــی ک اســت، در صنایع
کننــد مولکــول آب، مونوکســید کربــن و دی اکســید کربــن بــا هــم ترکیــب 
شــده دیوکســین ایجــاد مــی شــود. در طبیعــت هــم آتشفشــانها و آتش ســوزی 

جنگلهــا دیوکســین تولیــد مــی کند.
دیوکســین مــی توانــد آب و خــاک را آلــوده نمایــد و بدنبالــش وارد چرخــه 
زندگــی حیوانــات شــود، چــون گیاهــان چنــدان از دیوکســین آلــوده پذیــر 

نیســتند. آلــوده بــودن ســطح  گیاهــان )علــف هــا( بــه دیوکســین  و مصــرف 
چهارپایــان و در نتیجــه تجمــع در بــدن آنهــا منجــر بــه آلوده شــدن گوشــت 

و ســایر فــرآورده هــای مربوطــه مــی گــردد.
ــار  ــا دچ ــی ه ــا، ماه ــه ه ــه آب رودخان ــع ب ــالب صنای ــر ورود فاض در اث

ــوند. ــی ش ــی م آلودگ
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــک منطق ــده در ی ــد ش ــای تولی ــین )Dioxin( ه دیوکس
راحتــی بــه مکانهــای دور منتقــل شــود و چــون مولکــول پایــداری اســت، از 

بــدن یــک جانــور بــه بــدن جانــور دیگــر، منتقــل مــی شــود.

اثرات دیوکسین بر بدن انسان
دیوکســین در کوتــاه مــدت مــی توانــد موجــب ضایعــات پوســتی ، لکــه هــای تیــره پوســت و اختــالل عملکــرد کبــد شــود و 
درطوالنــی مــدت موجــب ضعــف سیســتم ایمنــی، اختــالل در سیســتم عصبــی، سیســتم هورمونــی و سیســتم بــاروری و حتــی 
ســرطان مــی شــود. ســازمان جهانــی بهداشــت بــا همــکاری فائــو )ســازمان غــذا و کشــاورزی ( کمیتــه ای تخصصــی جهــت 
ارزیابــی نقــاط مختلــف دنیــا از نظــر دیوکســین ترتیــب داده اســت. کمیتــه تخصصــی تــالش دارد بــا شناســایی نقــاط آلــوده، 
دولتهــا را متعهــد نمایــد تــا بــا صنایــع آلــوده برخــورد نمایــد. ایــن کمیتــه در حــال حاضــر بیــش از 50 آزمایشــگاه در دنیــا را 
بــه تســت هــای بررســی میــزان دیوکســین مجهــز کــرده اســت. امــا ســنجش نمونــه هــا بســیار گــران تمــام مــی شــود و هــر 

نمونــه حــدود 1000 دالر هزینــه دارد و گاهــی بایــد چندیــن بــار مــورد ســنجش قــرار گیــرد.
طبــق گفتــه کمیتــه تخصصــی اگــر فــردی 70 پیکوگــرم بــه ازای هــر کیلــو وزن بــدن، دیوکســین در مــاه وارد بدنــش شــود تــا 

پایــان عمــر از ایــن مــاده مســموم نخواهــد شــد، امــا بــه شــرطی کــه بیشــتر از ایــن نشــود.
قابــل ذکــر اســت کــه دیوکســین در محصــوالت بهداشــتی آرایشــی وجــود دارد، امــا مقــدارش مشــخص نیســت و همچنیــن  

دیوکســین از طریــق پوســت تــا 60% جــذب مــی شــود.
• دیوکسین ها گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که جزو آالینده های زیست محیطی محسوب می شوند.

• دیوکســین هــا در سراســر جهــان یافــت مــی شــوند و غالبــًا در زنجیــره غذایــی )بــه طــور عمــده در بافــت چربــی حیوانــات( 
انباشــته مــی گردنــد.

• در بیــش از 90 درصــد مــوارد انســانها از طریــق مــواد غذایــی، بــه طــور عمــده گوشــت و محصــوالت لبنــی، ماهــی و صــدف 
در معــرض آلودگــی بــه ایــن ســم قــرار مــی گیرنــد.

• دیوکســین هــا بــه شــدت ســمی هســتند و مــی تواننــد مشــکالتی در تولیــد مثــل و رشــد و نمــو ایجــاد نمــوده، منجــر بــه 
تخریــب سیســتم ایمنــی شــده و ســبب اختــالالت هورمونــی و همچنیــن بــروز ســرطان شــوند.

• بــا توجــه بــه حضــور همــه جانبــه دیوکســین هــا در زندگــی روزمــره، قاعدتــًا عمــوم مــردم در معــرض و تمــاس بــا آنهــا قــرار 
دارنــد. گرچــه انتظــار نمــی رود کــه بطــور کلــی ســالمت انســان را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد ولــی بــا توجــه بــه پتانســیل 
بســیار بــاالی مســمویت ایــن دســته از ترکیبــات، تــالش هایــی بــه منظــور کاهــش قــرار گیــری در مواجــه بــا دیوکســین هــا 

الزم اســت.

دیوکسین ، سمجترین مولکول سمی دنیا )قسمت اول(
پریسا حبیبی/ کارشناسی بهداشت حرفه ای  ـ واحد ایمنی بهداشت
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ــن  ــرض ای ــن در مع ــرار گرفت ــش ق ــا کاه ــگیری ی • پیش
ترکیبــات از طریــق اقدامــات پایــه ای، یعنــی کنتــرل دقیــق 
فرایندهــای صنعتــی در جهــت کاهــش تشــکیل دیوکســین ها 

بهتریــن راه حــل اســت.
دیوکســین هــا آالینــده هــای زیســت محیطــی هســتند. 
ــروه  ــه گ ــا ب ــق آنه ــورد تعل ــکوکی در م ــای مش داده ه
"دوازده مــاده کثیــف" - گروهــی از مــواد شــیمیایی 
ــدار  ــی پای ــای آل ــده ه ــوان آالین ــه عن ــه ب ــاك ک خطرن
شــناخته شــده انــد- وجــود دارد. دیوکســین هــا بــه دلیــل 
داشــتن ظرفیــت بالقــوه بــاالی خــود در ایجــاد مســمومیت، 
بــه شــدت مــورد توجــه هســتند. آزمایشــات نشــان داده اند 
کــه آنهــا بــر روی تعــدادی از ارگان هــا و سیســتم هــای بدن 
تاثیــر مــی گذارنــد. هنگامــی کــه دیوکســین هــا وارد بــدن 
ــذب  ــی ج ــیمیایی و توانای ــداری ش ــل پای ــه دلی ــوند، ب بش
ــی در  ــی طوالن ــی، مدت ــای چرب ــت ه ــط باف ــدن توس ش
بــدن باقــی مــی ماننــد. نیمــه عمــر آنهــا در بــدن، هفــت 
تــا یــازده ســال تخمیــن زده مــی شــود. دیوکســین هــا در 
ــی را  ــره غذای ــع در زنجی ــه تجم ــل ب ــت، تمای ــط زیس محی
ــی  ــوالت حیوان ــتر از محص ــه بیش ــر چ ــتفاده ه ــد. اس دارن

ــد. ــی ده ــش م ــا را افزای ــین ه ــع دیوکس تجم
نــام شــیمیایی دیوکســین: 2، 3، 7، 8 - تتراکلروبنــزو 
ــین ها  ــام دیوکس ــت.اغلب ن ــین )TCDD( اس ــارا دیوکس پ
ــا شــباهت ســاختمانی  ــواده ای از مــواد شــیمیایی ب ــه خان ب
بنــزو  دی  پــارا  "دیوکســین های  بــه  شــیمیایی  و 
پلی کلرینــه" )PCDDs( و دی بنزوفوران هــای پلی کلرینــه 

می شــوند. اطــالق   )PCDFs(
برخــی از بی فنیل هــای پلی کلرینــه )PCBs( شــبیه بــه 
ــز  ــد، نی ــا آن دارن ــابه ب ــمی مش ــواص س ــه خ ــین ک دیوکس
ــوند.  ــی ش ــدی م ــه بن ــین ها طبق ــروه دیوکس ــی در گ گاه
ــایی  ــین دار شناس ــات دیوکس ــوع از ترکیب ــدود 419 ن در ح
شــده انــد کــه تنهــا حــدود 30 مــورد از آنهــا بســیار ســمی 
ــن  ــب در ای ــن ترکی ــمی تری ــوند. TCDD س ــی ش ــی م تلق

گــروه بــه حســاب مــی آیــد.
منابع آلودگی به دیوکسین ها

دیوکســین هــا عمدتــا در فرآیندهــای صنعتــی تولید می شــوند، 
ــد  ــی مانن ــای طبیع ــه فرآینده ــد در نتیج ــی توانن ــا م ام
ــا  ــای جنگله ــوزی ه ــش س ــانی و آت ــای آتشفش ــوران ه ف
ــته  ــور ناخواس ــه ط ــا ب ــین ه ــوند. دیوکس ــد ش ــز تولی نی
ــی از  ــای صنعت ــترده ای از فراینده ــف گس ــق طی از طری
ــن و  ــا کلری ــذ ب ــر کاغ ــردن خمی ــفید ک ــه ذوب، س جمل
ــد  ــا تولی ــش ه ــت ُک ــا و آف ــش ه ــف ُک ــی از عل ــد برخ تولی
ــط  ــه محی ــا ب ــن ه ــر ورود دیوکسیـــ ــوند. از نظ ــی ش م
ــد  ــواد زائ ــده )م ــرل نش ــای کنت ــوزی ه ــه س ــت، زبال زیس
جامــد و زبالــه هــای بیمارســتان( اغلــب بــه دلیــل ســوختن 

ــوند. ــی ش ــوب م ــان محس ــن مجرم ــص بدتری ناق
ــت،  ــی اس ــا محل ــین ه ــری دیوکس ــکل گی ــه ش ــر چ اگ
ــت.  ــی اس ــا جهان ــی آنه ــت محیط ــترش زیس ــی گس ول
ــت  ــط زیس ــان و در محی ــر جه ــا در سراس ــین ه دیوکس
یافــت مــی شــوند. باالتریــن میــزان ایــن ترکیبــات در برخی 
از خــاك هــا، رســوبات و مــواد غذایی)بــه ویــژه محصــوالت 
ــم  ــیار ک ــطوح بس ــدف( و س ــی و ص ــت، ماه ــی، گوش لبن
ــود.  ــی ش ــت م ــوا یاف ــان، آب و ه ــات در گیاه ــن ترکیب ای
ــا  ــد ب ــی زائ ــای صنعت ــن ه ــترده ای از روغ ــای گس انباره
ــی از  ــطوح باالی ــا س ــین( ، ب ــی دیوکس ــهPCB )نوع پای
PCDF هــا-polychlorinated dibenzofurans در سراســر جهان 
وجــود دارد. ذخیــره ســازی طوالنــی مــدت و دفــع نادرســت 
ایــن مــواد ممکــن اســت منجربــه انتشــار دیوکســین هــا در 
محیــط زیســت و آلودگــی مــواد غذایــی انســانی و حیوانــی 
 )PCB( ــاوی ــای ح ــه ه ــع زبال ــه دف ــل اینک ــه دلی ــود.  ب ش
ــدن انســانها همــراه  ــوده نمــودن محیــط زیســت و ب ــا آل ب
اســت، ایــن قبیــل مــواد بایــد جــزء زبالــه هــای خطرنــاك 
محســوب شــده و بــا ســوزاندن در دمــای بــاال نابــود شــوند 
و تمهیــدات برخــورد بــا زبالــه هــای ویــژه در ایــن خصــوص 

ــردد. اعمــال گ
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پزشـکی درسـینما
فیلــم " معجــزه هــای ملکوتــی ")Miracles from Heaven- 2016( بــر اســاس شــرح حــال زنــی اهــل تگــزاس بــه نــام "کریســتی بیــم" 
) بــا بــازی جنیفــر گارنــر( کــه مــادر "آنابــال" و دو دختــر دیگــر اســت. آنابــال از یــک بیمــاری معــده مزمــن رنــج مــی بــرد کــه بــه 
تدریــج ایــن بیمــاری رشــد کــرده و او را بــا خطــر مــرگ مواجــه مــی کنــد. بــا ایــن کــه همســر دامپزشــک کریســتی و دو دختــر 
دیگرشــان تمــام تــالش خــود را بــرای ســالمتی آنابــال انجــام مــی دهنــد، امــا ایــن کریســتی اســت کــه بــرای نجــات دختــرش 
خــود را بــه آب و آتــش مــی زنــد. تــا جایــی کــه بــه صــورت موقــت بــه بوســتون مــی رود و بــدون قــرار مالقــات قبلــی دفتــر کار" 
دکتــر نیرکــو "پزشــک معالــج آنابــال را بــه هــم مــی ریزد.آنابــال بســتری شــده و تحــت درمــان دکتــر نیرکــو قــرار مــی گیــرد و 

بیمــاری او اختــالل حرکتــی کاذب روده  Pseudo Obstruction Motility Disorder تشــخیص داده مــی شــود.

ــه  ــاد روده اســت ک ــاده زی ــا ســندرم ogilvie ناشــی از گشــادی و اتســاع فوق الع ــون ی انســداد کاذب کول
گاهــی منجــر بــه پارگــی شــده عواقــب مخاطره آمیــزی را بــه  دنبــال دارد. تعریــف انســداد کاذب عبــارت 
ــداد  ــرای انس ــی ب ــت مکانیک ــه عل ــدون اینک ــداد روده را دارد ب ــم انس ــار عالئ ــه بیم ــی ک ــت از حالت اس
وجــود داشــته باشــد. ایــن حالــت اغلــب همــراه بیماری هــای دیگــر یــا متعاقــب اعمــال جراحــی مختلــف 
ــی  ــای داخل ــری بیماری ه ــک س ــاعدکننده، ی ــل مس ــود. عل ــده می ش ــکم دی ــای ش ــه جراحی ه از جمل
ــرار  ــه ق ــد کلی ــت پیون ــه تح ــی  ک ــه و بیماران ــائی کلی ــه نارس ــال ب ــاران مبت ــند. بیم ــی می باش و جراح

ــد.  ــندرم ogilvie می باش ــه س ــال ب ــتعد ابت ــاران مس ــه بیم ــز از جمل ــد نی گرفته ان

ــی  ــا عالئم ــادر ب ــاری ن ــک بیم ــداد کاذب روده ی انس
ــن  ــال، ممک ــن ح ــا ای ــت. ب ــداد روده اس ــبیه انس ش
ــه و بررســی روده، هیــچ انســدادی  اســت حیــن معاین
بــه  مربــوط  عالیــم  عــوض،  در  نشــود.  مشــاهده 
مشــکالت عصبــی و یــا ماهیچــه ای ممکــن اســت کــه 
حرکــت غــذا، مایــع، و هــوا از طریــق روده هــا را تحــت 

ــد. ــرار ده ــر ق تاثی
ــراد رخ  ــنی از اف ــر س ــد در ه ــی توان ــاری م ــن بیم ای
دهــد. برخــی از نــوزادان، مــادرزادی بــا انســداد کاذب 
ــن  ــراد ای ــی از اف ــد و در برخ ــی آین ــا م ــه دنی روده ب
وضعیــت در ســنین بــاال رخ مــی دهــد. انســداد کاذب 
ــر  ــی ظاه ــور ناگهان ــه ط ــاد و ب ــت ح ــن اس روده ممک
شــده و مــدت زمــان کوتاهــی ادامــه یابــد و یــا مزمــن 

ــد. ــدت باش ــوض دراز م و در ع
پــس علــل اولیــه آن ارثــی و در اثــر جهــش ژنتیکــی از 
ــه آن ممکــن  ــل ثانوی ــی رســد  و عل ــه ارث م ــن ب والدی

ــر باشــد: اســت ناشــی از عوامــل زی
■ جراحی شکم یا لگن.

ــت  ــاب را تح ــالت و اعص ــه عض ــی ک ــاری های ■  بیم
ــد. ــی دهن ــرار م ــر ق تاثی

■ عفونت .
■ داروهــا، ماننــد مــواد مخــدر و داروهــای ضــد 
افســردگی، کــه عضــالت و اعصــاب را هــدف مــی گیرند.

■ برخی سرطانها، از جمله سرطان ریه.
عالئــم و نشــانه هــای انســداد کاذب روده 

ــامل. ش
■ تورم شکم و یا نفخ.

■ درد شکم. 
■ حالت تهوع. 

■ استفراغ. 

■ یبوست. 
■ اسهال. 

بــا گذشــت زمــان، ایــن شــرایط منجربــه ســوء تغذیــه، 
ــش  ــا، و کاه ــری در روده ه ــد باکت ــش از ح ــد بی رش
وزن مــی شــود. ســوء تغذیــه زمانــی ایجــاد مــی شــود 
کــه بــه بــدن بــه مقــدار مناســب از ویتامیــن هــا، مــواد 
معدنــی و دیگــر مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــرای حفــظ 

بافــت هــای ســالم نرســد.
تشــخیص ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه بســیار 
ــه تشــخیص نادرســت  ــا منجــر ب ــوار اســت و گاه دش
مــی شــود. تشــخیص صحیــح نیــاز بــه زمــان بیشــتری 
دارد. ایــن بیمــاری را مــی تــوان تــا حــدودی از طریــق 
ــه  رژیــم غذایــی و دارو تحــت کنتــرل درآورد و نیــاز ب

ــدرت احســاس مــی شــود.  ــه ن عمــل جراحــی ب
تعهــد تندخویانــه کریســتی نســبت بــه دختــرش آنابــال 
هســته مرکــزی فیلــم را تشــکیل مــی دهــد و ایــن کــه 
بخــش عمــده مــدت زمــان آن بــه دســت و پنجــه نــرم 
ــر  ــادر و دخت ــا امیــدی م ــال و ن ــا بیمــاری آناب کــردن ب
مــی گــذرد، بــه فیلــم اعتبــار مــی بخشــد. خوشــبختانه 
در ایــن فیلــم رابطــه مــادر و دختــری خــوب از آب در 
ــود را  ــه خ ــی وظیف ــه خوب ــرز ب ــر و راج ــده و گارن آم
ــه  ــم و رنجــی ک ــزان غ ــد می انجــام داده و توانســته ان
کــودکان بیمــار وسرپرســتان آن هــا تحمــل مــی کننــد 
ــه  ــی ک ــد. وقت ــال دهن ــده انتق ــه بینن ــی ب ــه خوب را ب
عــوارض زمیــن گیــر شــدن آنابــال، کریســتی را هــم در 
بــر مــی گیــرد، فیلــم ســواالتی را در ذهــن بیننــده بــر 
مــی انگیــزد ماننــد ایــن کــه چــه بــر ســر یــک دختــر 
ــرای  ــا امیــد خواهــد آمــد هنگامــی کــه اراده ب بچــه ن

زندگــی را از دســت مــی دهــد...؟
ســرانجام داســتان "معجــزه هــای ملکوتــی" بــه معجزه 

ــود  ــه خ ــود ب ــودی خ ــد: بهب ــی رس ــود م ــزرگ خ ب
ــی  ــل موجــه پزشــکی، هنگام ــچ دلی ــدون هی ــال، ب آناب
کــه بــه طــرز خطرناکــی درون یــک گــودال عمیــق زیر 
یــک درخــت در حیــاط پشــتی خانــه شــان مــی افتــد. 
ناپدیــد شــدن ناگهانــی بیمــاری او همــه را شــگفت زده 
مــی کنــد، امــا ایــن اصــرار مالیــم خــود آنابالســت کــه 
باعــث ایــن مکاشــفات و ســفر فراجســمی او مــی شــود  
ــادرش  ــود م ــی ش ــث م ــودآگاه باع ــه ناخ ــی ک هنگام
ــر  ــای بندت ــود پ ــی خ ــادات مذهب ــه اعتق ــتی ب کریس
ــرش  ــه دخت ــاد ک ــی اعتق ــگار ب ــه ن ــک روزنام شــود ی
هــم اتاقــی آنابــال در بیمارســتان اســت، هنــگام اظهــار 
ــه و  ــل آن منطق ــاوران اه ــی از دیرب ــی یک ــر ناگهان نظ
شــنیدن دفاعیــات کریســتی بــا او هــم عقیــده می شــود. 
ایــن اتفاقــات کافــی اســت تــا احساســات تماشــاگران 
برانگیختــه شــود و مســلما مخاطبانــی کــه ایــن فیلــم 
را بــرای دیــدن انتخــاب کــرده انــد، مــی داننــد کــه بــا 
ــن  ــرای ای ــم ب ــوع فیلمــی مواجــه هســتند. فیل چــه ن
ــان  ــا نش ــد ، ب ــان ده ــود را نش ــت خ ــن نی ــه حس ک
ــم"  ــی "بی ــواده واقع ــری خوشــحال از خان دادن تصاوی
ــای  ــره ه ــا چه ــد. م ــی یاب ــه م ــان خاتم ــه ش در خان
خندانشــان را بعــد از تماشــای تمــام آن اتفاقــات 
مــی بینیــم و ایــن نقــل قــول منتســب بــه "انیشــتین" 
را کــه از زبــان پیشــوای روحانــی مهربــان داســتان بیــان 
ــرای  ــا دو راه ب ــم: »تنه ــی آوری ــاد م ــه ی ــود ب ــی ش م
گــذران زندگــی وجــود دارد ؛ یکــی اینکــه بــاور کنــی 
ــی  ــاور کن ــه ب ــا اینک ــت ی ــزه نیس ــزی معج ــچ چی هی
ــم  ــن فیل ــت«. ای ــزه اس ــی معج ــزی در زندگ هرچی
مــی توانــد بــرای ایمــان داران واقعــی یــک اثــر 

ــا باشــد.  ــان بخــش و زیب اطمین

مرتضی بیاتی/ کارشناس ارشد شیمی فیزیک ـ واحد البراتوار
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پرکاری پاراتیروئید)هیپر پاراتیروئیدی(
ــون  ــا ترشــح هورم ــد هســتند ب ــع چهــار غــده مجــزا در قســمت خلفــی غــده تیروئی ــه در واق ــد ک غــدد پاراتیروئی
ــون  ــی افزایــش ســطح هورم ــه دلیل ــر ب ــد. اگ ــر عهــده دارن ــه کنتــرل ســطح ســرمی کلســیم را ب ــون وظیف پاراتورم

ــود. ــی ش ــده م ــد نامی ــرکاری پاراتیروئی ــیم، پ ــته باش ــرم داش ــیم س ــاالی کلس ــطوح ب ــم س ــون را علیرغ پاراتورم

علت بیماری 
پــرکاری یــا اولیــه اســت یــا ثانویــه، پــرکاری اولیــه غــده پاراتیروئیــد 

در 85% مــوارد آدنــوم اســت )تومــور خــوش خیــم( 
در بقیــه مــوارد هیپرپــالزی )رشــد زیــاد از حــد( هــر 4 غــدد و در  

1% مــوارد کاریســنوم )تومــور بــد خیــم( پاراتیروئیــد داریــم.
عالئم بالینی 

ــی  ــورت اتفاق ــه ص ــتند و ب ــت هس ــدون عالم ــاران ب ــب بیم اغل
کشــف مــی شــوند ولیکــن عالیــم ایــن بیمــاری عبارتنــد از: ضعــف 
ــوع و  ــتهایی، ته ــی اش ــه، ب ــنگ کلی ــادی ادرار و س ــتگی، زی و خس

ــتخوان. ــای اس ــتگی ه ــتخوان و شکس ــی اس ــتفراغ، نرم اس
درمان 

ــا داروی ســینا کلســت مــی باشــد  درمــان قطعــی ایــن بیمــاری، ب
ــف  ــت هــای مختل ــده هــای کلســیم در باف ــک  گیرن ــا تحری ــه ب ک

بــدن باعــث مــی شــود، گیرنــده هــا احســاس کننــد، کلســیم کافــی 
ــری  ــد جلوگی ــده پاراتیروئی ــک غ ــود دارد و از تحری ــون وج در خ
ــون  ــفر خ ــیم و فس ــطح کلس ــش س ــه کاه ــر ب ــد و منج ــی کن م

مــی گــردد.
در صــورت بــروز عالئــم متوســط تــا شــدید مــی تــوان، از داروهایــی 
ــفانات  ــی فس ــن D3،  ب ــه، ویتامی ــان یائس ــتروژن در زن ــل اس مث
خوراکــی ماننــد آلندرونیــت، هیدراتاســیون بــا رژیــم غنــی از 
نمــک، اجتنــاب از مصــرف زیــاد کلســیم و عــدم مصــرف داروهــای 
ــاز جــذب اســتخوانی  تیازیــدی، فعالیــت ورزشــی جهــت کاهــش ب

ــرد. اســتفاده ک
در مــوارد شــدید جراحــی غــده پاراتیروئیــد ضــروری اســت؛ البتــه 
هنــگام جراحــی اغلــب بخشــی از غــده را جهــت ترشــح هومــورن 

باقــی مــی گذارنــد.

فرشته فریدونی/ پزشک عمومی ـ واحد بهداشت

23نشریه داخلی داروسازی تولیددارو / شماره 38



بخوانید و سالم باشید

ویتامین د
ویتامیــن د، جــزو ویتامیــن هــای محلــول در چربــی طبقــه بنــدی مــی شــود کــه مــی تواند 
ــا و  ــتخوان ه ــدن اس ــتحکم ش ــث مس ــد و باع ــش ده ــدن افزای ــیم را در ب ــذب کلس ج
دنــدان هــا شــود و از تولیــد و رشــد ســلول هــای ســرطانی جلوگیــری کنــد. محققــان 
انجمــن ســرطان امریــکا اعــالم کــرده انــد کــه رابطــه مســتقیمی میــان دریافــت مقادیــر 
کافــی ویتامیــن د و پیشــگیری از ابتــال بــه ســرطان پســتان وجــود دارد. از طــرف دیگــر، 
نتایــج تحقیقــات دیگــری نشــان مــی دهنــد کــه 56 درصــد مبتالیــان بــه ســرطان ریــه 
ــوع ویتامیــن را افزایــش  ــن ن ــد و مصــرف ای ــرار گرفتــه ان کــه تحــت عمــل جراحــی ق
داده انــد دســت کــم پنــج ســال بیشــتر عمــر کــرده انــد. ویتامیــن د در انــواع غــالت و 
لبنیــات غنــی شــده بــا ایــن ویتامیــن، زرده تخــم مــرغ، جگــر و نــور آفتــاب وجــود دارد.

گیاهی توانگر
رزمــاری گیاهــی معطــر و حــاوی روغــن هــای ضــروری اســت کــه 
ــه عنــوان یــک  ــری پوســت را بهبــود مــی بخشــد و ب انعطــاف پذی
ــن،  ــی از آه ــع خوب ــد. منب ــی کن ــل م ــی عم ــردار طبیع ــروک ب چ
ــتئین  ــطح هموسیس ــت و س ــای  B6  اس ــن ه ــیم  و ویتامی کلس
)محصــول فرعــی متابولیســم چربــی در بــدن کــه از اتصــال کــوالژن ها 

جلوگیــری مــی کنــد( را کنتــرل مــی کنــد. 

سارا رفعتی / کارشناس ارشد اقتصاد ـ واحد فروش
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سبزی های برگ سبز تیره
ــواع کلــم، کاهــو،  ــرگ ســبز تیــره شــامل ان ســبزی هــای ب
ســبزی خــوردن و اســفناج مــی شــوند. ایــن گــروه از ســبزی هــا 
ــتند و از  ــادی هس ــیار زی ــای بس ــیدان ه ــی اکس دارای آنت
ایــن رو نقــش پــر رنگــی در مبــارزه بــا رادیــکال هــای آزاد 
بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه انــواع ســرطان هــا، مخصوصــا 

ــازی مــی کننــد. ســرطان هــای دســتگاه گوارشــی ب

سیب زمینی
ایــن مــاده ضــد ســرطان و ضــد پیــری اســت رنــگ زردی که در 
ســیب زمینــی وجــود دارد نشــان دهنــده ی وجــود بتاکاروتــن 
ــه از  ــت ک ــن A اس ــی از ویتامی ــن غن ــا کاروت ــت. بت در آن اس
ــن از  ــن همچنی ــد بتاکاروت ــی کن ــری م ــری زودرس جلوگی پی

ابتــال بــدن بــه برخــی ســرطان هــا جلوگیــری مــی کنــد.
ســیب زمینــي بــه دلیــل داشــتن امــالح پتــاس بــراي بیمارانــي 
کــه قنــد دارنــد غذایــي بســیار مفیــدي اســت، ضــد کــم خونــي 
اســت، اشــخاصي کــه مبتــال بــه ورم مفاصــل هســتند، در برنامه 

غذایــي خــود ســیب زمینــي تنــوري و آب پــز را جــاي دهنــد.
ســیب زمینــي رنــده شــده بــه صــورت ضمــاد بــراي ورم و تــرک 
ــد  ــده، مفی ــود آم ــه وج ــرما ب ــر س ــه در اث ــي ک ــي های خوردگ

اســت.
ــام  ــا و التی ــت ه ــده ي باف ــرم کنن ــام ن ــي خ ــیب زمین آب س
ــود  ــام کمب ــي خ ــیب زمین ــوردن س ــت، خ ــم هاس ــش زخ بخ

ــد. ــي کن ــرف م ــن C را برط ویتامی
ســیب زمینــي درد زایمــان را کاهــش داده و گلبولهــاي قرمــز 
خــون را زیــاد مــي کنــد و حتــي بــراي بــي خوابــي کــه در اثــر 

ضعــف بــه وجــود آمــده مفیــد اســت.
مغز بادام

بیشــترین خاصیــت را بــرای قلــب دارد چــرا کــه غنــی 
ــه  ــم، آهــن، کلســیم و فیبــر اســت و از ابتــال ب از منیزی
برخــی ســرطان هــا و کــم خونــی جلوگیــری مــی کنــد. مغز 
بــادام دارای برخــی ریبوفالویــن هاســت )ویتامیــن B2( کــه 
ــدن کمــک شــایانی مــی کنــد و  ــه بازســازی بافــت ب ب
همچنیــن میــزان کلســترول خــون را کاهــش مــی دهد.
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)Hoffmann-La Roche)هوفمان-ال روش
ــازی  ــع داروس ــه صنای ــق دو شــرکت تابع ــود را، از طری ــد شــده خ ــه محصــوالت تولی شــرکت سوئیســی اســت، ک
ــه سراســر جهــان، عرضــه می نمایــد. ایــن شــرکت، از طریــق یکــی دیگــر  روش و شــرکت روش دیاگنوســتیکس، ب
ــوئیس  ــیکس س ــورس س ــازار ب ــهام در ب ــگ، دارای س ــرکت روش هولدین ــام ش ــه اش، بن ــرکت های زیرمجموع از ش
می باشــد. درآمــد شــرکت هوفمــان-ال روش در طــول ســال مالــی 2010 میــالدی، معــادل 47/49 میلیــارد فرانــک 

بــوده اســت.
در ســال 1896 فــردی بــه نــام فریتــز هوفمــان-ال روش، شــرکتی را در شــهر بــازل ســوئیس بــا نــام هوفمــان - ال روش 
ــام، تشــکیل  ــی، از ترکیــب ایــن دو ن ــام ایــن کمپان ــود و ن تاســیس کــرد. الروش؛ نام خانوادگــی همســر هوفمــان ب
ــن  ــای ای ــی فعالیت ه ــته اصل ــد، هس ــزار کارمن ــش از 30 ه ــا بی ــان-الروش ب ــی هوفم ــش داروی ــت. بخ ــده اس ش

ــود. ــن می ش ــی تامی ــوالت داروی ــروش محص ــرکت، از ف ــد ش ــی از درآم ــد و نیم ــکیل می ده ــرکت را تش ش
نــوادگان موســس ایــن شــرکت، یعنــی خانــواده هوفمــان بــا مشــارکت خانــواده اوئــری، کمــی بیــش از نیمی از ســهام 
ایــن شــرکت را در اختیــار دارنــد، همچنین شــرکت سوئیســی نوارتیــس نیز، مالــک 30٪ درصد از ســهام هوفمــان-الروش 

می باشــد. شــرکت هوفمــان-الروش یکــی از اعضــای ثابــت فدراســیون صنایــع دارویــی اروپــا محســوب می شــود.
موسســین شــرکت هوفمــان-الروش از همــان ابتــدا پایــه کار را، بــر مبنــای نــوآوری و جهانــی شــدن، بنــا نموده انــد. 

ایــن شــرکت، دارای 5 مرکــز بــزرگ تحقیقاتــی در ایــاالت متحــده آمریــکا و اروپــا اســت.

سارا آزاد/ دکتر داروسازـ واحد تولید
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ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــود، بعن ــات خ ــول دوران حی ــان-الروش، در ط ــرکت هوفم ش
ــوان  ــه نمــوده اســت. بعن شــرکت های داروســازی جهــان، داروهــای بســیاری تولیــد و ارائ
ــن  ــن شــرکت همچنی ــرد. ای ــاره ک ــدز اش ــاری ای ــان بیم ــه داروی درم ــوان ب ــه، می ت نمون
دارویــی بــه نــام »ریمیفــون« تولیــد کــرده، کــه بــه علــت اثــرات مثبــت در درمــان ســل، بــه 
»داروی اعجاب انگیــز« معــروف شــده اســت. دو داروی بســیار معــروف دیگــر هوفمــان-ال روش 
ــوم هســتند. ــوم و لیبری ــدند، والی ــای 1940 و 1950 عرضــه ش ــب در دهه ه ــه ترتی ــه ب ک

شــهرت ایــن شــرکت در اواســط دهــه 1970 بــه شــدت صدمــه خــورد. دلیــل آن، نشــت یــک 
مــاده شــیمیایی ســمی، به نــام تی ســی دی دی از یــک کارخانــه وابســته بــه هوفمــان-ال روش 
ــود. شــرکت  ــی محلــی ب در شــهرک کوچکــی در ایتالیــا و مســمومیت هفتصــد نفــر از اهال
ــه بیمــاری  هوفمــان-ال روش در ســال 1980 پــس از تشــخیص قطعــی 136 مــورد ابتــال ب
ــه  ــت ب ــون دالر، غرام ــت 114 میلی ــه پرداخ ــوم ب ــده، محک ــموم ش ــراد مس ــتی در اف پوس
افــراد آســیب دیــده شــد. در ســال 1999 نیــز دیــوان عالــی ایــاالت متحــده آمریــکا شــرکت 
ــت  ــی جه ــت تبان ــه عل ــن ب ــای ویتامی ــایر تولیدکننده ه ــا س ــراه ب ــان-الروش را، هم هوفم
حفــظ قیمــت در ســطح بــاال بــرای مــدت 9 ســال محکــوم و ملــزم بــه پرداخــت 500 میلیــون 

دالر جریمــه کــرد.
هوفمــان-الروش در دهــه 1990 مهارکننــده پروتــزی بــا نــام اینــورس را تولیــد کــرد، کــه در 
درمــان ایــدز بــه کار گرفتــه شــد. سلســپت و زناپاکــس نیــز، کــه در پیشــگیری از رد شــدن 
ــان-ال روش در  ــده توســط هوفم ــن محصــوالت عرضــه ش ــدند، از آخری ــز می ش ــد تجوی پیون

قــرن گذشــته بودنــد.
ــی  ــان-ال روش داروی خوراک ــرکت هوفم ــوع آ و ب، ش ــزا ن ــیوع آنفلوآن ــا ش ــال 2006 و ب در س
»تامی فلــو« کــه بنــا بــه تاییــد ســازمان اف دی ای از بــروز ایــن بیمــاری در افــراد بــاالی یــک ســال 
جلوگیــری می کــرد را تولیــد نمــود. در آن ســال شــرکت هوفمــان-الروش اعــالم کــرد، کــه 
ــده  ــاالت متح ــی ای ــی و داروی ــواد غذای ــه اداره م ــته ای ک ــون بس ــته از 5 میلی ــون بس 3 میلی
آمریــکا نیــاز داشــت را، در اختیــار دارد و می توانــد در عــرض 24 ســاعت، ایــن دارو را در تمــام 

نقــاط جهــان تحویــل دهــد.
شــهرت اصلــی هوفمــان-الروش، بــه دلیــل تولیــد صنعتــی ویتامین هایــی از قبیــل آ، ســی و ای 

بــوده، کــه بــرای اولیــن بــار توســط ایــن شــرکت اجــرا شــده اســت.
ــا همــکاری  ــا ب ــی، از شــرکت های رده اول اروپ شــرکت هوفمــان-الروش در زمینــه خــود درمان
آمریــکای التیــن و آســیا محســوب می شــود و اخیــراً بــا همــکاری شــرکت بایــر آلمــان، بــه بــازار 

نیــز راه یافتــه اســت.
ــد از:  ــی آن، عبارتن ــر بین الملل ــده و دفات ــع ش ــازل واق ــهر ب ــرکت در ش ــن ش ــزی ای ــر مرک دفت
نیوجرســی، پالــو آلتــو، کالیفرنیــا، پلیزانتــون، برانچبــورگ، فیشــرز، ایندیانــا، فلورانــس، کارولینــای 
جنوبــی، بولــدر، کلــرادو وپــور توریکــو در ایــاالت متحــده آمریــکا، ولویــن گاردن ســیتی و برگــس 
ــرگ در آلمــان، میسیســاگا و الوال در  ــم و پنزب هیــل در انگلســتان، کلرکســل در ایرلنــد، مانهای

کانــادا و شــانگهای چیــن.
ــرا در  ــت، زی ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــیار خوب ــت بس ــک، در موقعی ــده ای نزدی ــرکت در آین ــن ش ای
ــه توســط گــروه مدیریتــی آن اتخــاذ شــد.  اواســط دهــه 1990 میــالدی، دو تصمیــم آینده نگران
ایــن دو تصمیــم شــامل ارائــه مــواد بیولوژیــک ماننــد آنتــی بادیهــا و مــواد تشــخیصی به صــورت 
عمــده بــود. علــت ایــن تصمیم گیــری آن بــود، کــه چنــد ســال پیــش مدیــران شــرکت پیش بینــی 
ــوارد، رشــد چشــمگیری در آینــده صنعــت داروســازی خواهنــد داشــت و  ــن م ــد کــه ای می کردن
در حقیقــت، امــروز شــرکت هوفمــان-ال روش از تصمیمــات صحیــح خــود در گذشــته، اســتفاده 

می کنــد.
ــی و تشــخیص  ــی، از دو قســمت داروی ــی بین الملل ــک موسســه درمان ــوان ی هوفمــان-ال روش بعن
ــی هوفمــان-ال روش، از طریــق  بیمــاری در نقــاط مختلــف جهــان فعالیــت می کنــد. ســهام کمپان
شــرکت تابعــه روش هلدینــگ در بــازار بــورس اوراق بهــادار ســیکس ســوئیس دادوســتد می شــود.

هوفمــان-ال روش کــه بیــش از 80 هــزار کارمنــد در سرتاســر جهــان دارد، در ســال 2011 میــالدی 
درآمــدی بالــغ بــر 45 میلیــارد دالر داشــته اســت.

کمپانــی هوفمــان-ال روش، مالــک شــرکت بیوتکنولــوژی آمریکایــی جننتــک، شــرکت بیوتکنولــوژی 
ژاپنــی چــوگای و شــرکت ونتانــا در آریزونــا بــوده و زیرمجموعه هــای متعــددی نیــز در کشــورهای 

آســیای شــرقی دارد.
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داروسازی در کانادا
انجمــن داروســازی کانــادا، در ســال 1907 بــا نــام انجمــن دارویــی کانــادا در تورنتــو )در اســتان انتاریــو( تأســیس گردیــد. CphA معــرف بیــش از 
4000 داروســاز اســت کــه در داروخانــه، دانشــگاه، بیمارســتان، دولــت و شــرکت های بــزرگ مشــغول بــه کار هســتند. ایــن انجمــن مدافــع حقــوق 
اعضــای خــود بــوده و مأموریــت آن توســعه ایــن حرفــه و بهبــود دســتاوردهای آن بیمــاران اســت. اعضــای هیئت مدیــره آن وظیفــه  دارنــد خط مشــی 
انجمــن را تعییــن کننــد. در ســال CphA،1923 به عنــوان ناشــرCanadian Pharmacists Jounal تعییــن شــد کــه در حــال حاضــر قدیمی تریــن نشــریه 

داروســازی اســت.
در سال 2007، طرح اولیه نیروی کار Task Force Blueprint تعیین گردید هدف آن ارائه:

1. چشــم انداز )vision(: داروســاز فــردی اســت بــه  عنــوان یــک کارشــناس ســالمت بــا توجــه بــه دانــش و مهــارت خــود در عرصــه درمــان بــا دارو، 
ــد. ــل می کن عم

2. تعیین رسالت )mission( انجمن: کسب درمان دارویی مطلوب برای کانادایی ها از طریق مراقبت بیماران در مراکز درمانی است.

ــن  ــه کار وجــود دارد. از ای ــادا حــدود 33 هــزار داروســاز دارای پروان در کان
ــر در  ــد و 5600 نف ــه مشــغول بکارن ــر در 8600 داروخان ــداد 24000 نف تع

ــد. ــتان کار می کنن ــر بیمارس ه
ــج و  ــی، کال ــازمان های دولت ــازی س ــت داروس ــز در صنع ــر نی ــی دیگ برخ

دانشــگاه کار می کننــد.
ــان شــناخته  شــده  ــت درم ــوان کارشناســان مدیری ــروز داروســازان به عن ام
ــتند.  ــا ارزش هس ــیار ب ــان بس ــالمت و درم ــم س ــوی در تی ــوان عض و به عن
ــوزه  ــت اندرکاران ح ــایر دس ــان و س ــا خانواده هایش ــاران، ب ــا بیم ــا ب آن ه
ــش  ــد. نق ــت می کنن ــا فعالی ــالمت کانادایی ه ــه  س ــتیابی ب ــتای دس در راس
ســنتی داروســازان در حــال تغییــر اســت، آن هــا در کشــور کانــادا خدمــات 
خالقانــه ای ازجملــه بازنگــری داروهــا، درمــان بیماری هــای مزمــن، خدمــات 
ــد.  ــاد کرده ان ــتی را ایج ــای تندرس ــازی و برنامه ه ــیون و ایمن س واکسیناس
در بســیاری از اســتان های کانــادا، داروســاز حــق تجویــز دارو در حوزه هــای 
ــک را  ــوی پزش ــده از س ــز ش ــان تجوی ــه درم ــی را دارد، به طوری ک متفاوت

ــد. ــل می کن تکمی
فارغ التحصیل شدن در رشته داروسازی در کانادا

برای داروساز شدن در کانادا الزم است:
ـ مدرک کارشناسی )bachelor( از یکی از ده دانشگاه کانادا.

ـ امتحان بورد داروسازی کانادا
Pharmacy Examining Board Of Canada )PEBC(

به  طور کامل )به استثنا استان ِکِبک(
ـ تجربه کار عملی از طریق کارآموزی 

ـ تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی
حرفــه داروســازی بــر اســاس ســطح منطقــه و اســتان مربوطــه برنامه ریــزی  
ــی  ــه ارزیاب ــی مســتقیماً مســئول صــدور پروان ــات نظارت شــده اســت. مقام

صالحیــت داروســازان و تضمیــن ســالمت عمــوم هســتند.
مراحــل دریافــت گواهــی بــرای فــارغ التحصیــالن رشــته 

داروســازی در خــارج از کانــادا
مرحلــه اول: ارزیابــی مــدارک ایــن مرحلــه شــامل ارزیابــی مــدارک تحصیلی 
ــا  ــد ت ــد بگذرانن ــراد بای ــن اف ــه ای ــت ک ــازی اس ــته داروس ــه رش ــوط ب مرب

بتواننــد قانونــاً بــرای امتحــان بــورد ثبــت  نــام کننــد.
مرحله دوم: قبــــــــــول شــــــــــــــدن در امتـــــحان بــــــــــورد
)EVALUATING EXAMINATION( ایــن مرحلــه شــامل امتحــان کتبــی 
بــورد اســت کــه داروســاز الزم اســت بگذرانــد تــا بتوانــد بــرای شــرکت در 

بخــش 1 و 2 امتحــان تعییــن صالحیــت، واجــد شــرایط باشــد.
 ( QUALIFYING EXAMINATION( ــت ــان صالحی ــوم: امتح ــه س مرحل
ــی  ــه پایان ــن مرحل ــش دوم )OSCE( ای ــش اول )MCQ( و بخ ــاز بخ داروس
بــرای دریافــت گواهــی PEBC اســت پــس از گذرانــدن دو بخــش امتحــان 
ــه  ــام وی ب ــده و ن ــت گواهــی PEBC نائل آم ــه دریاف صالحیــت، داروســاز ب

ــردد. ــت می گ ــاز ثب ــوان داروس  عن

مهناز صمدی/ رئیس روابط عمومی 
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ــرکت در  ــرای ش ــی ب ــت آمادگ ــیCP3 )جه ــه آموزش برنام
ــت(:  ــان صالحی امتح

این برنامه برای دو گروه داروساز طراحی شده است:
فارغ التحصیــالن   International Pharmacy Graduates )IPGS(

ــادا خــارج از کان
شــامل برنامــه ای اســت کــه ایــن افــراد را بــرای رســیدن بــه 
مهارت هــای الزم جهــت کار در کشــور کانــادا آمــاده می ســازد.

ایــن برنامــه شــامل 12.5 هفتــه کاری عملــی اســت کــه داروســازان 
را بــر اســاس آموزش هــای عملــی الزم بــرای دریافــت پروانــه کار از 
کالــج داروســازی بریتیــش کلمبیــا، آمــاده می ســازد. شــرکت تمــام 
 وقــت در ایــن برنامــه آموزشــی الزامــی اســت. 87% افــرادی کــه ایــن 
برنامــه را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــتند، در امتحــان صالحیــت 
بــه موفقیــت دســت یافتنــد، درحالی کــه فقــط 40% افــرادی کــه در 
ــت  ــد، توانســته اند در امتحــان صالحی ــه شــرکت نکرده ان ــن برنام ای

بــه نتیجــه قبولــی برســند.

Canadian-trained Pharmacists  برنامــه آموزشــی داروســازان 
کانادایــی

داروســازانی کــه در کانــادا تحصیل کرده انــد ولــی مدتــی از کار 
عملــی دور بوده انــد، می تواننــد بــا گذرانــدن دوره هــای عملــی 
)The 3 CP32Porogram(کالــج بریتیــش کلمبیــا بــه نتیجــه مطلوبــی 

ــد. ــورد دســت یابن در امتحــان ب
جاذبه های گردشگری تورنتو

ــکای شــمالی در کشــور سردســیر  ــو )Toronto( در امری شــهر تورنت
کانــادا قــرار دارد کــه پایتخــت اســتان انتاریــو هــم بــه شــمار مــی آیــد 
ــه  ــهر در منطق ــن ش ــت. ای ــادا اس ــهر کان ــن ش ــت تری و پرجمعی
جنــوب انتاریــو و شــمال غــرب دریاچــه انتاریــو قــرار دارد و شــامل 
ــهر  ــی از ده ش ــو یک ــد. تورنت ــادا می باش ــت کان ــد از جمعی 25 درص
قدرتمنــد اقتصــادی جهــان و یکــی از شــهرهای به ســرعت در حــال 
رشــد در میــان کشــورهای جــی 7 اســت. طوالنی تریــن خیابــان دنیــا 
ــار دریاچــه  ــه از کن ــرار دارد ک ــو ق ــگ در تورنت ــان یان ــام خیاب ــه ن ب

ــد. ــه می یاب ــمال ادام ــه ســمت ش ــده و ب ــو آغازش انتاری
ــت  ــن وق ــال دارد و بهتری ــام و کم ــال را تم ــل س ــو، چهارفص تورنت
ــی ــمان آفتاب ــم، آس ــوا مالی ــه ه ــت وقتی ک ــز اس ــه آن پایی ــفر ب س

درختــان هــزار رنــگ و جشــن های فــراوان برپاســت. شــهر در فصــل 
بهــار بســیار زیباســت، امــا هــوا بارانــی و گــه گاه ســرد اســت. وســط 
ــود  ــا می ش ــت، ام ــده اس ــرم و آزاردهن ــو گ ــوای تورنت ــتان ه تابس
ــارک  ــل پ ــر مث ــای دیگ ــا و جاه ــارک ه ــه پ ــک شــدن ب ــرای خن ب

آبــی و جزیره هــای تورنتــو ســر زد. درواقــع، تنهــا زمانــی کــه کامــاًل 
بــرای ســفر بــه تورنتــو نامناســب اســت، روزهــای بــادی مــاه فوریــه 
ــر منفــی ســی درجــه ســانتی گراد هــم  ــا زی اســت کــه دمایشــان ت

می آیــد.
ــه مســافران  ــی اســت ک ــن جای ــی پیرســون، اولی ــرودگاه بین الملل ف
ــرودگاه  ــن و شــلوغ ترین ف ــد. بزرگ تری ــدم می گذران ــو در آن ق تورنت
ــدان  ــی از هنرمن ــار زیبای ــی ها و آث ــمه ها و نقاش ــا مجس ــادا، ب کان
در گوشــه و کنــار آن، بیشــتر بــه یــک مــوزه ی شــلوغ آثــار هنــری 
 )Lester Pierson( ــاد لســتر پیرســون ــه ی ــد. فــرودگاه را ب می مان
ــد کــه سیســتم  ــی نام گــذاری کرده ان ــام کانادای ــه ن ــر ب نخســت وزی
ــی  ــجویی و خیل ــتگی، وام دانش ــتم بازنشس ــگان، سیس ــکی رای پزش

ــا راه انداخــت. ــرای کانادایی ه ــر را ب ــای دیگ چیزه
مرکــز شــهر تورنتــو، پــر اســت از رســتوران ســاختمان های تاریخــی 
و دیدنــی فروشــگاه های متنــوع و البتــه هتــل. رفــت  و آمــد در شــهر 
ــی  ــل عموم ــل  و نق ــایل حم ــا وس ــود ب ــت می ش ــت و راح ارزان اس
رفــت  و آمــد کــرد. اتوبوس هــای برقــی و ترامــوا و اتوبــوس، خیلــی 
ــم  ــک را ک ــدن در ترافی ــل ش ــان، معط ــیر ویژه ش ــا مس ــا ب وقت ه
می کننــد. هزینــه هــر بــار سوارشــدن بــه متــرو کــه بهتریــن و قابــل 
ــد در تورنتوســت ســه دالر اســت و  ــت  و آم ــن راه رف ــان تری اطمین
ــف  ــی، تخفی ــه و هفتگ ــای روزان ــا بلیت ه ــاد ی ــداد زی ــد تع ــا خری ب
ــای  ــتر خط ه ــه بیش ــود ب ــت می ش ــن بلی ــا همی ــد. ب ــم می گیری ه

اتوبــوس و ترامــوا هــم ســوار شــد.
اولیــن جایــی کــه در تورنتــو بایــد بــه آن ســر زد، گالــری هنــر اونتــار یوســت. 
ــز  ــادا را نی ــری کان ــار هن ــانی از آث ــه ی درخش ــری مجموع ــن گال ای
ــای  ــود ج ــیا در خ ــا و آس ــا، آفریق ــی از اروپ ــر مجموعه های ــالوه ب ع
داده و ســاختمان بی نظیــر آنکــه کاری اســت از فرانــک گــری معمــار 

مشــهور تورنتــو، خــود یــک اثــر هنــری پرطرفــدار اســت.
ــک  ــدون ش ــد، ب ــو می گردی ــهر تورنت ــاد ش ــال نم ــه دنب ــر ب ــا اگ ام

ــرد. ــاره ک ــا CN Tower اش ــادا ی ــرج کان ــه ب ــد ب بای
ــری  ــای هن ــا آسانســور شیشــه ای گالری ه ــادا ب ــرج کان ــن ب بلندتری
متنــوع و رســتوران گــردان هیجــان انگیــزش، یکــی از شــلوغ ترین و 
دیدنی تریــن جاذبه هــای شــهر تورنتــو مــی باشــد. ســاختمان تــاالر 
شــهر، مــوزه ی ســلطنتی، مرکــز علــوم انتاریــو، باغ وحــش تورنتــو و 
روســتای تاریخــی بلــک کریــک پایونیــر، از دیگــر دیدنی هــای شــهر 

تورنتــو بــه شــمار مــی آینــد.
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■ برگزاری جلسه بسیج )حلقه های صالحین(.
■ برگزاری اردوی زیارتی قم و جمکران جهت همکاران و خانواده های محترم آنها.

■ برگزاری اردوی زیارتی حضرت امام زاده داود )ع( جهت همکاران و بسیجیان پایگاه مقاومت شرکت.
■ تجلیل از سادات شرکت به مناسبت عید سعید غدیر خم )عید والیت و امامت حضرت علی )ع((.

الهم عجل لولیک الفرج        
پایگاه مقاومت شهید نیکبخت تولیدارو       

اهم فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج در فصل تابستان 95  
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مقطع ابتدایی
ابوالفضل غالمی

احسان حمدی پور نیگجه
امیر بادامچی ممقانی

امیر پارسا عبدی
امیر حسین پالیزدار
امیر حسین علیپور

امیر حسین نیک پی دوالنقر
امیر محمد علیزاده مطال 

کوهی
امیر محمد میرزائی
امیر مهدی عشقی

آنیتا احمدی
پانیذ مقدسی

پری ماه بخشی
پریناز بخشی

تینا رضائی نژاد
حانیه نظری

حنانه پور وکیلی
رضا بابازاده

رضا طالب زاده
رضا مسلمی

روژان نجفقلی زاده
ریحانه بابازاده
زهرا پژوهیده
سارا پژوهیده
سارا پیکانی

ساغر قره لو صومعه
ساالر صفا

سوین مسروری چو بقلو
سید امیر حسین شیرین نژاد
سید امیر علی سید محمدی

سید سجاد توابع قوامی
سید شایان حیدر هائی

سینا شیخی
صبا درمیانی

صبا قراباغلو شهابی
طاها صدیقی کورانلو
عرشیا جابری شریف

عرشیا زایری  امیرانی
عرفان حمدی پور نیگجه
علی خورشیدیان هیکوئی

علی شفیعی
علی عبدی

علیرضا ملکی
فاطمه زین العابدین

فاطمه عباسی
فاطمه گلچین زاده

فاطمه نظری
فاطمه وحیدی پاشاکی

کسری بیگانی
کیمیا فتحی عباس ابادی

ماهان فرج الهی
مبینا علئی

محمد رحیم سلطانی
محمد رضا کریم پور
محمد صادق عبدی

محمد عرفان ابراهیمی
محمد علی زین العابدین

مرجان کریم پور
ملیکا حبیبی آزاد

مهرزاد رحیمی
مهسا ایمان نژاد

مهسا عزیزی

مونا عبداله زاده نیگجه
نازنین چراغی
نازنین مهدوی

نرگس زرین
نسیم درمیانی

نیکا صفویان
هستی معنوی  مسعودی

مقطع راهنمایی
الناز غران

الهه حاجیان
امیر رضا قراباغلو شهابی

آرش احمدی
ثریا ایالتی

حسین احمدی
رضا حاجی آقائی

رومینا زایری امیرانی
زهرا خسروجردی

سحر خنجری
سید مهدی جلیلی هاشمی

شقایق نظری
صبا خنجری

طناز غران
علیرضا بکماز

علیرضا رشوند
فاطمه دل آرائی فرد سرخه ریزی

فاطمه سلطانی
فائزه سلطانی
ماهان سعدی

مائده فالح پور
مبینا فتحی

مجتبی عبادی
محمد مهدی زارعی

مهرشاد لطفی
مهرشاد نبی بیاتی

نرگس عبدی
نرگس علئی

نرگس مهدوی
نگار عبدی

مقطع دبیرستان
دنیا پالیزدار
ریحانه زلفی
سمیرا امامی
صبا مسیبی

فاطمه رضوان نسب
مبینا عباسی

محدثه سادات توابع قوامی
محمد مهدی لطفی

محمد مهدی میرزائی
مهدی شاهین خانقلی

مهدی عزیزی
مهدی وحیدی پاشاکی

مهناز عزیزی
نسیم قدیمیان

نیلوفر عبدی

مقطع دانشگاه
آرزو شیخی
زهرا امامی

زهرا کریم پور
لیال امامی

مژگان گلچین زاده
میر مهدی صادق زاده

اخبار داخلی 
اعــام اســامی فرزنــدان همــکاران کــه بــا موفقیــت و نمــرات ممتــاز 
موفــق بــه کســب رتبــه علمــی بــاال در مقاطــع تحصیلــی شــده انــد.
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اخبار داخلی

■ بازنشستگان گرامی
جناب آقای امیرحسین میرفالح

جناب آقای جواد فدایی
جناب آقای اکبر شاهی

جناب آقای ابراهیم محمدی درگاه

■ آشنایی با همکاران جدید
جناب آقای مسعود شکیبی مدیر منابع انسانی و اداری    

سرکار خانم زینب مرتضوی مسئول دفتر واحد مسئول فنی
جناب آقای علی میرزائیان پرسنل انبار 

جناب آقای سبحان خرم پور پرسنل انبار
جناب آقای وحید فالحتی پرسنل تولید

جناب آقای داوود آهنگریان کارشناس آزمایشگاه

■ مسابقه فرهنگی شمیم دعا
عــرض تبریــک بــه همــکاران محتــرم ســرکار خانــم نفســیه تهمــی زنجانــی و جنــاب آقایــان حمیدرضــا پالیــزدار، میرفضــل اهلل شــیرین نــژاد 
ــا پشــتکار و تــالش  ــم ب ــژه مــاه مبــارک رمضــان، امیدواری ــده شــدن در مســابقه فرهنگــی شــمیم دعــا وی ــت برن ــان باب و رامــو نظری

همیشــگی خــود، در همــه مراحــل زندگــی موفــق باشــید.

■ تبریک تولد فرزند
با عرض تبریک به همکار محترم جناب آقای رضا رشیدی

■ پیام تسلیت
مطلــع شــدیم همــکار گرامــی جنــاب آقــای مرتضــی بیاتــی در غــم از دســت دادن مــادر گرامیشــان بــه ســوگ نشســته انــد. 

ضمــن همــدردی، بــرای ایشــان از درگاه ایــزد یکتــا صبــر و شــکیبایی و بــرای آن مرحومــه رحمــت ایــزدی را خواســتاریم.
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1- کالیبراسیون جز کدامیک از مراحل معتبر سازی می باشد.
PQ )الف

IQ )ب
OQ )ج
DQ )د

2- کدامیک از گزینه های زیر اشتباه می باشد.
الف( معتبر سازی یکی از مهمترین گام ها در ثبات کیفی محصوالت دارویی 

می باشد
ب( دیوکسین از طریق پوست تا 60% جذب می شود

ج( سطوح بسیار کم مواد دیوکسین  در شیر و ماست یافت می شود
د( گزینه الف و ج

3- دیوکسین های که در زنجیره غذایی یا فت می شوند به طور عمده 
در کدام بخش از بافت حیوانات انباشته می شوند.

الف(  استخوانی
ب( غضروفی

ج( خون
د( چربی

4- کدامیــک از مــوارد زیــر از عوامــل ایجادکننــده دیوکســین هــا 
نمــی باشــد.

الف( مونوکسید کربن
ب( آتش سوزی جنگل ها

ج( تولید علف کش ها و آفت کش ها
د(آتشفشان ها

5- کدامیک از داروهای زیر در  درمان بیماری پاراتیروئید به کار می رود.
الف( پرانول

ب( سینا کلست
ج( فنیل افرین

د( گزینه ب و ج

6- ســمی تریــن ترکیــب در خانــواده دیوکســین هــا کدامیــک از موارد 
ــد. ــر می باش زی

PCDD )الف
TDCC )ب
PCDF )ج
 TCDD)د

7- محصــول فرعــی متابولیســم چربــی در بــدن کدامیــک از موارد 
ــد. ــی باش زیر م

الف( هموگلوبین
ب( پاراتورمون

ج( هموسیستئین
د( انسولین

ــدن را  ــیم در ب ــذب کلس ــر ج ــای زی ــن ه ــک از ویتامی 8- کدامی
ــد. ــی ده ــش م افزای

D الف( ویتامین
A ب( ویتامین
C ج( ویتامین

د( گزینه الف و ج
9- رنگ زرد سیب زمینی به دلیل وجود چه ماده ای می باشد.

الف( ریبوفالوین
ب( بتاکاروتن

A ج( ویتامین
B2 د( ویتامین

ــای  ــه ه ــک از گزین ــدی کدامی ــاری هیپرپاراتیروئی ــم بیم 10- عالی
زیــر نمــی باشــد.
الف( نرمی استخوان

ب(  سنگ کلیه
ج( استفراغ

د( گرفتگی عضالنی

مسابقه
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