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زکــوی یـار می آیـــد نســـیم بــاد نـوروزی 
                            از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افـروزی

 سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی      
                      که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

زمســتان یــاس مــی رود و بهــار امیــد کولــه بــار مــی گســتراند. 
بهــار کــه مــی آیــد خداونــد یــک بــار دیگــر فلســفه خدمــت را 
ــب  ــاره درقال ــد دوب ــگاه خداون ــه آدمــی گوشــزد مــی کنــد.  ن ب
ــانه ای  ــه نش ــز ک ــار دل انگی ــه به ــود، طلیع ــی ش ــبز م ــار س به
از صنــع بی بدیــل الهــی اســت بــار دیگــر از راه می رســد 
ــار از راه  ــد،  به ــت بزدای ــره طبیع ــی را از چه ــار کهنگ ــا غب ت
ــدی  ــدرت خداون ــای ق ــه تمام نم ــان آئین ــه جه ــد و صحن می رس
ــه  ــا ب ــق بی همت ــه درگاه خال ــپاس ب ــکر و س ــا تش ــردد. ب می گ
ــرت  ــد حض ــا تول ــارن ب ــه مق ــم ک ــو می روی ــال ن ــتقبال س اس
فاطمــه زهــرا )س( و روز زن گردیــده و همــه بــا هــم صفحــه دل 

ــم.  ــق می آرایی ــال ح ــات جم ــای تجلی ــه تماش را ب
ــواران  ــما بزرگ ــی ش ــه تمام ــی را ب ــار فاطم ــت  و به ــار طبیع به
ــت را از  ــت و معنوی ــار از برک ــالی سرش ــم و س ــک می گوی تبری

ــئلت دارم. ــزان مس ــما عزی ــرای ش ــبحان ب ــد س درگاه خداون
ــه  ــود ک ــز ب ــاش و خاطره انگی ــر ت ــالی پ ــت س ــه گذش ــالی ک س
بــرگ زریــن دیگــری بــر تــارک پــر افتخــار شــرکت افــزود، قطعًا 
همــه ایــن موفقیت هــا مرهــون لطــف خداونــد و تــاش بی دریــغ 
ــای  ــش خانواده ه ــوان نق ــه نمی ت ــد، البت ــزان می باش ــما عزی ش
محتــرم را در فراهــم آوردن فضایــی مناســب بــرای شــما خوبــان 
ــه فعالیت هــای  ــده گرفــت کــه بتوانیــد در ســایه آرامــش ب نادی
ــه همیــن منظــور از همــه آن بزرگــواران نیــز  ــد. ب خــود بپردازی

سپاســگزارم.

دکتر سیفی    
مدیرعامل و عضو هیات مدیره   
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دوستان سام
ــبزدر  ــک س ــه پی ــت فصلنام ــماره فعالی ــن ش در آخری
ــوان  ــه عن ــب ب ــا اینجان ــت داد ت ــی دس ــال 95 توفیق س
ــان  ــا شــما خوب عضــو کوچکــی از اعضــا از ایــن طریــق ب
ارتبــاط برقــرار نمــوده و امیــدوار بــه بهــره منــدی از رای 
و اندیشــه و رهنمودهــای ارزنــده شــما بزرگــواران باشــم.

ــه  ــتیابی ب ــیر دس ــه مس ــان دارم ک ــراراه اطمین ــن ف در ای
ــال و همــت واالی  ــد متع ــدد خداون ــه م اهــداف نشــریه ب
شــما از پیــش هموارتــر و بــا موفقیــت افــزون تــری همــراه 
ــوارد  ــا در م ــا و تهدیده ــت ه ــن فرص ــود. تبیی ــد ب خواه
ــم  ــا از اه ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــان قابلی ــف و بی مختل
اهدافــی اســت کــه آرزوی تحققــش در ذهــن جــاری اســت 
و بــه منظــور غنــای بیشــتر نشــریه چشــم بــه راه داریــم 
ــاری  ــارا ی ــه م ــان اندیش ــا صاحب ــم ت ــی مانی ــر م و منتظ
ــوان  ــه عن ــه ب ــه ک ــر و اندیش ــانند. ارزش واالی تفک رس
ســرمایه و محصــول عقــل مــی باشــد هنگامــی آشــکار تــر 
مــی گــردد کــه در بیــش از ســیصد آیــه از قــرآن کریــم 
بــه آن اشــاره شــده و مــردم را بــه تفکــر و تعقــل دعــوت 

نمــوده اســت.
ــت  ــدن طبیع ــو ش ــای ن ــزم زیب ــا دارد در ب ــان ج در پای
کــه مقــارن بــا تولــد حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن 
ــوان گرامــی  ــز خصوصــا بان ــه همــکاران عزی ــده را ب گردی
تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از ســوی دبیــر عــادل 
ــت در  ــت در رزق، صح ــار از برک ــالی سرش ــت س سرنوش

ــم. ــت آرزو نمای ــادت در معرف ــم و زی جس

            ارادتمند
محمد رجب تبار     
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بررســی عملکــرد واحــد هــای 
مختلــف شــرکت در ســال 1395

کار گروهی اصل موفقیت در شرکت داروسازی تولیددارو
هماهنگــی و هــم دلــی مدیــران مختلــف شــرکت اساســی تریــن اصــل موفقیــت 
در شــرکت داروســازی تولیــددارو مــی باشــد و همیــن وحــدت و یــک دلــی اســت 
ــا  ــک از واحده ــر ی ــت و ه ــده اس ــه گردی ــکوفائی مجموع ــد و ش ــث رش ــه باع ک
ــره ای  ــرد جزی ــد و از عملک ــی دان ــروه م ــت گ ــرو موفقی ــود را در گ ــت خ موفقی
دوری جســته و همســو بــا ســایر واحدهــا در جهــت تحقــق اهــداف شــرکت حرکــت 
مــی نماینــد. مدیریــت عامــل شــرکت نیــز بــه مفهــوم واقعــی یــک راهنمــا و هــادی 
در شــرکت مــی باشــد کــه موفــق شــده حــس اعتمــاد و احتــرام متقابــل را در میان 
زیــر مجموعــه هــای خــود بــر انگیختــه و حفــظ نمایــد تــا یــک جــو دوســتانه در 
شــرکت برقــرار شــده، اعضــاء در آرامــش و بــا انگیــزه مضاعــف در جهــت تحقــق 

اهــداف شــرکت قــدم برداشــته و بــا تعهــد بــه انجــام امــور محولــه بپردازنــد.
ــامل  ــرکت ش ــف ش ــای مختل ــی از قســمت ه ــرد برخ ــه بررســی عملک ــال ب ح

ــم. ــی مــی پردازی ــی و حسابرســی داخل ــروش، مال ــد، ف ــزی، تولی ــه ری برنام

عملکرد واحد فروش و بازاریابی در سال 1395
واحــد فــروش و بازاریابــی شــرکت، ســال جــاری را بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال 
ــرایط  ــم ش ــاز و علیرغ ــاردی آغ ــه 1407 میلی ــه بودج ــتیابی ب ــدف دس ــا ه و ب
ــه دســتیابی 95 درصــد  ــا کنــون  موفــق ب ــازار و رقابــت شــدید رقبــا ت بحرانــی ب
ــدف  ــال ه ــان  س ــا  پای ــاهلل ت ــه انش ــت ک ــده اس ــده گردی ــن ش ــداف تعیی اه
ــه  ــت کلی ــن موفقی ــه ای ــیدن ب ــد. در راه رس ــد گردی ــق خواه ــده محق ــن ش تعیی
ــا ضــرورت  ــد و در اینج ــل آورده ان ــاش را بعم ــت ت ــرکت نهای ــران و ارکان ش مدی
دارد از تــک تــک ایــن واحدهــا شــامل واحــد بازرگانــی ـ مالــی ـ حسابرســی داخلــی ـ 
ــی  ــئول فن ــگاه و مس ــد ـ آزمایش ــرداری ـ تولی ــره ب ــت به ــزی ـ معاون ــه ری برنام
ــت  ــا کیفی ــد محصــوالت ب ــه و تائی ــزی ، تهی ــه ری ــدارک، برنام ــا ت ــه ب شــرکت ک
ــد تشــکر گــردد. گامهــای بزرگــی در جهــت تحقــق اهــداف شــرکت برداشــته ان

بدیهــی اســت کــه دســتیابی بــه اهــداف بودجــه فــروش شــرکت بــا تکیــه بــر یــک 
برنامــه منظــم جهــت فــروش محصــوالت صــورت گرفتــه اســت کــه ســرلوحه آن، 
برنامــه ریــزی دقیــق، ســازمان دهــی تیــم فــروش، هدایــت و رهبــری و نظــارت 
ــا  ــا برگــزاری جلســات متعــدد ب ــوده اســت و ب و هماهنگــی هــای بعمــل آمــده ب
شــرکت هــای پخــش، مدیریــت شــرکت و مدیــران تولیــد و برنامــه ریــزی و انتقــال 
شــرایط بــازار بــه واحــد هــای مختلــف شــرکت و نهایتــاً ارائــه برنامــه جهــت تولیــد 
ــت  ــرمایه و انباش ــواب س ــری از خ ــازار و جلوگی ــاز ب ــا نی ــب ب ــوالت متناس محص

موجــودی در انبارهــای شــرکت تبلــور یافتــه اســت.

عملکرد واحد برنامه ریزی تولید در سال 1395
ــدف  ــوان ه ــه عن ــه بودجــه مصــوب 60،517،000 واحــد محصــول ب دســتیابی ب
برنامــه ریــزی در ســال 1395 تعییــن گردیــده اســت کــه ایــن واحــد بــا همــکاری 
و پشــتیبانی ســایر واحدهــا نهایــت تــاش خــود را در جهــت محقــق شــدن بودجــه 
تولیــد بــه کار گرفتــه اســت و از ابتــدای ســال تــا پایــان دی مــاه موفــق بــه تولیــد 
حــدود 50،436،549 واحــد محصــول گردیــده کــه بــه مفهــوم تحقــق 83 درصدی 
بودجــه مــی باشــد و تــا پایــان ســال بــه هــدف مــورد نظــر دســت خواهیــم یافــت 
و پیــش بینــی مــی شــود در ســال جــاری، تولیــد کمتریــن انحــراف را نســبت بــه 
بودجــه داشــته باشــد، کــه ایــن ناشــی از تــاش همــه واحدهــا خصوصــا تولیــد، 
ــد  ــاش واح ــکاری و ت ــن هم ــن بی ــد. در ای ــی باش ــی م ــزی و بازرگان ــه ری برنام
فــروش نیــز بــه نوبــه خــود ســتودنی اســت. هــدف برنامــه ریــزی در ســال 1396 نیــز 
تولیــد 66،256،152 واحــد محصــول مــی باشــد کــه بــا امیــد بــه خداونــد متعــال و 

همــت همــکاران رشــد 10 درصــدی آن محقــق خواهــد شــد.
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عملکرد واحد مالی و حسابرسی داخلی در سال 1395
ــه و  ــزی جهــت تهی ــه ری ــی، برنام ــی و حسابرســی داخل ــور مال مســئولیت واحــد ام
تنظیــم دســتورالعملها، روشــها و رویــه هــای مالــی بــرای ایجــاد هماهنگــی و انجــام 
ــه  ــزی ب ــه ری ــده و برنام ــن ش ــتانداردهای تعیی ــاس اس ــابداری براس ــات حس عملی
منظــور تامیــن مالــی، بودجــه بنــدی، ارزیابــی پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــرای 
ــی و قیمــت گــذاری محصــوالت و برنامــه ریــزی  طــرح ریــزی اســتراتژیهای بازاریاب
بــه منظــور انجــام تجزیــه و تحلیــل نســبتهای مالــی و بررســی گزارشــهای مالــی و 
ــرون  ــه گزارشــات دورن ســازمانی و ب ــی شــرکت و ارائ روشــن نمــودن وضعیــت مال
ــف  ــای مختل ــکاری واحده ــا هم ــئولیت ب ــن مس ــه ای ــد ک ــی باش ــازمانی و ... م س
ــر مــی باشــد و در اینجــا از همــکاران ســایر بخشــهای شــرکت  شــرکت امــکان پذی

تشــکر مــی نمائیــم.

ــی  ــی داخل ــی و حسابرس ــور مال ــد ام ــات واح ــه ای از اقدام خاص
ــد: ــی رس ــاع م ــه اط ــل ب ــرح ذی ــال 1395 بش درس

تهیــه صورتهــای مالــی و اخــذ گــزارش مطلــوب از حســابرس و بــازرس قانونــی 
بــرای ســال مالــی1394 و دوره مالــی 6 ماهــه منتهــی بــه 1395/06/31.

تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی تا پایان سال 1391.
ثبت افزایش سرمایه شرکت از 230 میلیارد ریال به 300 میلیارد ریال. 

ــورس و  ــازمان فراب ــاز س ــورد نی ــدوره ای م ــات میان ــه گزارش ــه و ارائ تهی
ــی 1396.  ــال مال ــر( س ــه تدبی ــه عملیاتی)بودج ــه بودج تهی

ــا  ــرارداد حسابرســی کنترلهــای داخلــی و حسابرســی عملیاتــی ب انعقــاد ق
ــه و  ــی مربوط ــات حسابرس ــام عملی ــر و انج ــی معتب ــات حسابرس موسس

ــی.  ــزارش نهای ــت گ دریاف
ــنجی  ــت س ــده و ظرفی ــام ش ــای تم ــای به ــه ه ــهیم هزین ــی تس بررس

ماشــین آالت و دســتگاههای تولیــدی.
شناســایی، ارزیابی و مدیریت ریسک.

ــی،  ــای داخل ــرل ه ــتم کنت ــی سیس ــتمر اثربخش ــی مس ــی و ارزیاب بررس
گــزارش نتایــج بــه کمیتــه حسابرســی و هیــات مدیــره و پیگیــری روش هــای 

ــی. ــرل هــای داخل ــود سیســتم کنت بهب
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ــا حضورمعــاون  شــانزدهمین کنگــره ی متخصصیــن پوســت ایــران ب
ــاب  ــورای انق ــر ش ــوری، دبی ــت جمه ــن آوری ریاس ــات و ف تحقیق
فرهنگــی، ریاســت نظــام پزشــکی و چندتــن ازمســئولین وزارت 
ــدی و  ــرکت تولی ــص و 57 ش ــزار متخص ــر یکه ــغ ب ــت و بال بهداش
وارداتــی محصــوالت مرتبــط بــا داروهــای پوســتی در تاریــخ 15 الــی 
ــد. ــزار گردی ــران برگ ــک ته ــل المپی ــل هت ــاه 1395 در مح 17 دیم

طــی مراســمی در ایــن کنگــره کــه بــا حضــور دکتــر زالــی رییــس کل 
ســازمان نظــام پزشــکی، دکتــر مخبــر دزفولــی دبیــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، دکتــر نیلفــروش زاده رییــس انجمــن متخصصیــن 
و اســاتید حــوزه ی درماتولــوژی برگــزار شــد جمعــی از برگزیــدگان 

مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
شــرکت داروســازی تولیــددارو نیــز بــا هــدف معرفــی یکــی از 
ــرم  ــوان ک ــا عن ــت ب ــه ی پوس ــود در زمین ــمند خ ــوالت ارزش محص
ســورین کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران توســط ایــن شــرکت تولیــد 
شــده اســت در کنــار ســایر شــرکتهای مطــرح دارویــی و تجهیــزات 
پزشــکی تخصصــی پوســت نظیــر شــرکت پرشــیا جهــان زیبــا، عبیدی 
ــارس،  ــق دارو پ ــا، شــرکت اف ــرداز مهی ــا پ ــپهر، آری ــان س ، دارو درم
ــتقبال  ــا اس ــت و ب ــور یاف ــس و ... حض ــر، ویتابیوتیک ــت تخمی زیس
ــوژی و  ــوزه درماتول ــکان ح ــت وپزش ــان پوس ــوب متخصص ــیار خ بس

ــد. ــرو گردی ــازان روب داروس
مهمتریــن اهــداف ایــن نمایشــگاه معرفــی دســتاوردها و توانمندیهــای 
تولیــدی شــرکت و باالبــردن ســطح تعامــات بــا جامعــه ی پزشــکی 
بــه منظــور ارتقــای ســامت جامعــه بــوده، امیــد اســت بــا اســتعانت 
از خداونــد متعــال و بهــره منــدی از نظرات،پیشــنهادات و انتقــادات، 
شــاهد ارتقــای روز افــزون کیفیت محصوالت شــرکت داروســازی تولیــددارو 

باشیم.

شانزدهمین کنگره ی تخصصی پوست ایران
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ـ مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در تولیــد مــواد بینابینــی و مــواد مؤثــره 
دارویــی بایــد تحــت شــرایط مطلــوب توزیــن یــا انــدازه گیــری شــوند تا 
تأثیــر نامناســبی بــرای اســتفاده نداشــته باشــد. ابزارهــای انــدازه گیــری 
و توزیــن بایــد از صحــت کافــی بــرای منظــور مــورد نظــر برخــوردار 

باشــند.
ـ اگــر مــاده ای بــرای اســتفاده بعــدی در عملیــات تولیــد بــه صــورت 
ــد  ــواد بای ــاوی م ــرف ح ــت ظ ــده اس ــدی ش ــیم بن ــه تقس جداگان

ــد: ــل باش ــایی ذی ــات شناس ــوده و دارای اطاع ــب ب مناس
• نام ماده – کد ماده

• شماره دریافت یا کنترل
• وزن یا مقدار ماده در ظرف جدید

• تاریخ آزمایش مجدد و ارزیابی مجدد
ـ عملیــات توزیــن، انــدازه گیــری، تقســیم بندی هــای مهــم و بحرانی 
بایــد بــا حضــور شــخص دیگــر یــا یــک کنتــرل معــادل انجــام گیــرد. 
کارکنــان تولیــد بایــد پیــش از اســتفاده، تصدیــق نماینــد کــه مــواد، 
ــاده  ــرای م ــوادی هســتند کــه در ســوابق ســری ســاخت ب همــان م

مؤثــره یــا بینابینــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ـ دیگــر فعالیــت هــای بحرانــی نیــز بایــد بــا حضــور شــخص دوم یــا 

اســتفاده از یــک کنتــرل معــادل انجــام گیــرد.
ـ راندمــان هــای واقعــی بایــد در مرحلــه مشــخصی از فرآینــد ســاخت 
یــا راندمــان هــای مــورد انتظــار مقایســه شــوند. راندمــان هــای مــورد 
انتظــار بــا محــدوده هــای مناســب بایــد بــر اســاس داده هــای تولیــد 
آزمایشــی، نیمــه صنعتــی، صنعتــی قبلــی تعییــن گردنــد. هــر گونــه 
انحــراف از بــازده مرتبــط، بــا مراحــل بحرانــی فرآینــد بایــد بررســی 

شــود تــا تأثیــر آن هــا بــر کیفیــت بدســت آیــد.
ــح داده  ــل آن توضی ــده و دالی ــتند ش ــد مس ــراف بای ــه انح ـ هرگون

ــود. ــی ش ــد بررس ــز بای ــی نی ــراف بحران ــر انح ــود و ه ش
ــی  ــای اصل ــمت ه ــام در قس ــال انج ــای در ح ــت فرآینده ـ وضعی
ــا  ــر روی آن قســمت از دســتگاه مشــخص شــده و ی دســتگاه بایــد ب

ــای  ــا روش ه ــری ی ــای کامپیوت ــه  وســیله مســتندات، سیســتم ه ب
ــود. ــخص ش ــب مش ــن مناس جایگزی

ـ جهــت جلوگیــری از اســتفاده غیــر مجــاز از مــوادی کــه باز فــرآوری 
یــا بــازکاری مــی شــوند، بایــد بــه طــور مناســب کنترل شــوند.

نمونه برداری و کنترل های حین تولید:
ــث  ــه باع ــد ک ــل فرآین ــی مراح ــرل اجرای ــرفت و کنت ــش پیش ـ پای
ــره  ــاده مؤث ــی و م ــواد بینابین ــت م ــای کیفی ــی ه ــر در ویژگ تغیی
ــن  ــوب تبیی ــی مکت ــای اجرای ــا روش ه ــد ب ــود بای ــی ش ــی م داروی
ــا  ــول آن ه ــل قب ــار قاب ــد و معی ــن تولی ــای حی ــرل ه ــردد. کنت گ
بایــد بــر اســاس اطاعــات بــه دســت آمــده طــی مرحلــه توســعه یــا 

ــردد. ــف گ ــته تعری ــات گذش اطاع
ـ نــوع و میــزان آزمایــش و معیــار قابــل قبــول آن مــی توانــد وابســته 
بــه ماهیــت مــاده بینابینــی یــا مــاده مؤثــره دارویــی در حــال تولیــد، 
مرحلــه واکنــش یــا فرآینــد در حــال انجــام و میــزان تأثیــر آن فرآیند 
بــر تغییــر کیفیــت محصــول باشــد. کنتــرل هــای حیــن تولید با شــدت 
کمتــر بــرای مراحــل ابتدایــی فرآینــد و کنتــرل هــای ســخت گیرانــه تر 

بــرای مراحــل انتهایــی مناســب ترنــد.
ـ کنتــرل هــای حیــن تولیــد مــی تواننــد توســط پرســنل ذیصــاح 
ــد  ــی واح ــه قبل ــدون تأییدی ــد ب ــات فرآین ــد و تنظیم ــش تولی بخ

ــود. ــام ش ــت انج کیفی
ـ روش هــای اجرایــی مکتــوب بایــد بــرای روش هــای نمونــه بــرداری 
مــواد حیــن تولیــد، مــواد بینابینــی و مــواد مؤثــره دارویــی موجــود 

باشــد.
ـ نمونــه بــرداری حیــن تولیــد بایــد بــا اســتفاده از روش هــای اجرایی 
ــرداری  ــه ب ــواد نمون ــی م ــری از آلودگ ــت جلوگی ــده جه طراحــی ش
شــده و دیگــر مــواد بینابینــی یــا مــواد مؤثــره دارویــی انجــام گیــرد.
ــرای آزمایشــات حیــن  ـ بررســی ویژگــی هــای خــارج از محــدوده ب
تولیــد کــه بــه منظــور پایــش و یــا تنظیــم فرآینــد انجــام مــی شــود 

معمــوالً ضــروری اســت.

)قسمت اول(تولید و کنترل های حین تولید

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید 
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واسط مغز-رایانه
ــوه ذهنــی و فیزیکی)مکانیکــی(، در  ــه در تکامــل توانایــی هــای بالق ــی رایان ــروزه توانای ام
مســیر تبدیــل شــدن از رویــا بــه حقیقــت قــرار گرفتــه اســت. بخشــیدن توانایــی دیــدن 
بــه افــراد نابینــا، توانایــی شــنیدن بــه افــراد ناشــنوا و برگردانــدن افــراد معلــول جســمی بــه 

حالــت قبلــی، مــی توانــد واقعیــت یابــد.

ارتبــاط بــدن انســان بــا محیــط بیــرون و کنتــرل اجــزای تشــکیل دهنــده بــدن همگــی بــه 
دو عنصــر اصلــی نیازمنــد هســتند: عصــب هــای خارجــی و ماهیچــه هــا. تمامــی ایــن گونــه 
فرآینــد هــا بــا قصــد شــخص در دســتگاه عصبــی مرکــزی آغــاز مــی گــردد. تصمیــم شــخص 
بــرای انجــام یــک عمــل فرآینــدی پیچیــده را آغــاز مــی نمایــد کــه در ایــن فرآینــد، بخشــی 
معیــن از مغــز شــخص فعــال مــی گــردد، و از ایــن طریــق ســیگنال هــای مشــخصی از طریــق 
سیســتم عصبــی خارجــی بــه ماهیچــه هــای هــدف ارســال مــی گــردد، کــه در نهایــت منجــر 

بــه حرکتــی مــی شــود کــه بــرای برقــراری ارتبــاط و یــا کنتــرل الزم اســت. 
ــا انجــام فعالیــت هــای کنترلــی،  ــرای برقــراری ارتبــاط و ی ــه ، ب سیســتم واســط مغــز ـ رایان
روشــی جایگزیــن را پیشــنهاد مــی دهــد. ایــن سیســتم، مســیر موجــود در فرآینــد برقــراری 
ارتبــاط و کنتــرل را کــه کانــال هــای عصبــی ـ  ماهیچــه ای هســتند، نادیــده خواهــد گرفــت. 
بــه جــای در نظــر گرفتــن کانــال هــای عصبــی  ـ  ماهیچــه ای، سیســتم واســط مغــز ـ رایانــه، 
بــه صــورت مســتقیم بخشــی از فعالیــت مغــز را کــه مرتبــط بــا قصــد شــخص اســت، در نظــر 
گرفتــه و آن هــا را بــه ســیگنال هــای قابــل فهــم بــرای کاربردهــای مختلــف تبدیــل می ســازد. 
عمــل ترجمــه شــامل پــردازش ســیگنال و شناســایی الگــو مــی شــود که توســط کامپیوتــر اجرا 
مــی شــود. از آنجــا کــه در ایــن فرآینــد، فعالیــت هــای مغــزی مســتقیما از مغــز بدســت آمــده 
و ترجمــه مــی شــوند و هیــچ گونــه وابســتگی بــه سیســتم عصبــی ـ ماهیچــه ای نمــی باشــد، 
ــه مــی نامنــد. اگرچــه از اوایــل کشــف ســیگنال هــای  ایــن  سیســتم را واســط مغــز ـ  رایان
ــان  ــا محیــط اطرافــش جــز اهــداف محقق ــز انســان ب ــاط مســتقیم مغ ــراری ارتب مغــزی، برق
و متخصصــان علــوم اعصــاب بــه حســاب مــی آمــد، امــا خوشــبختانه در ســه دهــه اخیــر بــا 
پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه در زمینــه الکترونیــک و کامپیوتــر و ابــداع ابزارهــای جدیــد و 
ــرای  ــه یــک عنــوان کلــی ب مناســب پــردازش ســیگنال، امــروزه سیســتم واســط مغــز ـ رایان
روش هــای برقــراری ارتبــاط بیــن مغــز انســان و رایانــه پیشــنهاد شــده اســت. ارتبــاط بیــن 
مغــز و رایانــه یــا سیســتم واســط مغــز ـ رایانــه بــه عبــارت ســاده برقــراری ارتبــاط بــا محیــط 
اطــراف بــا اســتفاده از نیــروی فکــری مــی باشــد. سیســتم واســط مغــز ـ رایانــه فــرد را قــادر 
مــی ســازد تــا بــدون اســتفاده از خروجــی هــای نرمــال مغــز ماننــد حــرف زدن و دیگــر حــرکات 

ماهیچــه ای بــا محیــط اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار کــرده و آن را کنتــرل کنــد.  

ــر واســط  ــر خــاف دیگــر سیســتم هــای موجــود نظی ب
ــه  ــازی ب ــه نی ــز ـ رایان ــط مغ ــر، واس ــان ـ کامپیوت انس
سیســتم عصبــی ـ ماهیچــه ای نــدارد. بــا ایــن توصیــف 
یکــی از مزیــت هــای اصلــی )شــاید بتــوان گفــت اصلــی 
ــه،  ــز ـ رایان ــط مغ ــای واس ــتم ه ــت( سیس ــن مزی تری
توســعه ابزارهــای کمکــی بــرای معلولینــی اســت کــه از 
ناتوانایــی هــای جســمی در حرکــت دادن اعضــای بــدن 

ــد. ــج مــی برن ــه شــدت رن خویــش ب
ــت آن  ــوز عل ــه هن ــاری ALS، ک ــال بیم ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــرای آن ارائ ــی ب ــی قطع ــده و درمان ــخص نگردی مش
نگشــته اســت، بــا ضعــف عضانــی و الغــری در شــخص 
مبتــا آغــاز مــی شــود. بــه طــور معمــول اکثــر 
حرکــت هــای اختیــاری شــخص نظیــر راه رفتــن، 
صحبــت کــردن، بلعیــدن و تنفــس در یــک فرآینــد بلنــد 
مــدت تضعیــف گشــته و در نهایــت شــخص کنتــرل آنهــا 
را از دســت مــی دهــد. بــا ایــن حــال شــخص همچنــان 
کارکردهــای شــناختی خویــش را بــه صــورت طبیعــی در 
اختیــار دارد. بــه عنــوان مثــال مــی توانــد بشــنود، ببیند و 
متوجــه وقایــع اطــراف خویــش گــردد، امــا قــادر نیســت 
ــا عکــس العمــل ماهیچــه ای مناســب از خــود نشــان  ت
دهــد. در ایــن بیمــاران نقــص در کنتــرل ماهیچــه هــای 
تنفســی در نهایــت منجــر بــه مــرگ آن هــا مــی شــود. 
روش هایــی بــرای بــه تاخیــر انداختــن ایــن وقایــع وجــود 
دارنــد، واســط مغــز ـ رایانــه، یکــی از معــدود گزینــه های 
موجــود بــرای رفــع ایــن نقــص مــی باشــد. امــا همچنــان 
بیمــار از ناتوانــی در کنتــرل ماهیچــه هــای بــدن خویــش 

رنــج مــی بــرد.
ــتم  ــک  سیس ــی ی ــل، از طراح ــه ی کام ــک پروس در ی
واســط مغــز ـ رایانــه ابتــدا فــرد اعمــال خاصــی را تصــور 

ــد.  مــی کن

سارا بغم/ کارشناسی ارشد نرم افزار ـ واحد انفورماتیک
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بــرای هــر عمــل تصــور شــده مجموعــه ای از ویژگــی هــا اســتخراج شــده 
و بــه شــبکه تفکیــک کننــده  معرفــی مــی شــوند. بــا چندیــن بــار تکــرار 
ــاده ی تشــخیص  ــده و آم ــن شــبکه آمــوزش دی مراحــل ذکــر شــده ای
مــی گــردد. نهایتــاً سیســتم واســط مغــز ـ رایانــه قــادر مــی شــود افــکار 
مختلــف شــخص را بــه صــورت آنایــن بــرای دســتگاه مــورد نظــر کــه 
مــی توانــد یــک برنامــه ی انتخــاب حــروف و یــا تلفــظ آن باشــد، ترجمــه 
کنــد. بدیــن ترتیــب فــرد قــادر خواهــد بــود افــکار خــود را در هــر لحظــه 

از طریــق نوشــتار یــا گفتــار بــه دیگــران انتقــال دهــد.

ــی  ــال خروج ــک کان ــه، را ی ــز ـ رایان ــط مغ ــوان واس ــی ت ــن م بنابرای
مصنوعــی در نظــر گرفــت کــه بــه عنــوان واســطی مســتقیم میــان مغــز 
و یــک کامپیوتــر و یــا ماشــین ایفــای نقــش مــی نمایــد کــه دســتورات 
اختیــاری مغــز را بــدون نیــاز بــه سیســتم عصبــیـ  ماهیچــه ای دریافــت 

مــی دارد.
افــرادی کــه دچــار بیمــاری هــای دیگــر نظیــر ســکته مغــزی، آســیب های 
نخاعــی، تحلیــل عضانــی، تصلــب بافــت هــا، اختــات دماغــی و دیگــر 
بیمــاری هــای مشــابه مــی گردنــد، اغلــب کنتــرل ماهیچــه هــای خــود 
را از دســت مــی دهنــد. افــرادی کــه شــدت بیمــاری هــای فــوق در آن هــا 
ــای  ــرل ه ــی از کنت ــا بخش ــام ی ــت تم ــن اس ــد، ممک ــاد باش ــیار زی بس
ــه  ــت داده و ب ــد، از دس ــات دارن ــر روی عض ــه ب ــود را ک ــاری خ اختی
اصطــاح در بــدن خویــش زندانــی گردنــد و قــادر بــه برقــراری ارتبــاط 
ــرادی  ــن اف ــود چنی ــن وج ــا ای ــند. ب ــش نباش ــراف خوی ــط اط ــا محی ب
ــند،  ــته باش ــداری را داش ــاط پای ــراری ارتب ــرل و برق ــت کنت ــر قابلی اگ
مــی تواننــد از زندگــی خویــش لــذت ببرنــد. بــر خــاف تکنولــوژی هــای 
رایــج در حــوزه ایجــاد واســطه بیــن انســان و کامپیوتــر کــه همگــی بــه 
انــدازه گیــری ســیگنال هــای کنتــرل ماهیچــه ، نیــاز دارنــد، یــک واســط 
ــام هــا و ســیگنال هــای مغــز  ــرای ارســال پی ــی را ب ــه، کانال مغــزـ رایان

بــه دنیــای خــارج فراهــم مــی آورد کــه نیــاز بــه خروجــی ماهیچــه ای 
نــدارد.

هماننــد دیگــر سیســتم هــای کنترلــی و ارتباطــی، واســط مغــز ـ  رایانــه، 
تعاملــی بادرنــگ بیــن شــخص و دنیــای خــارج فراهــم مــی نمایــد. قصــد 
ــه ســیگنال هــای مغــزی کدگــذاری مــی شــود کــه  و نیــت شــخص ب
ــه  ــپس ب ــده و س ــز ش ــایی و آنالی ــه شناس ــز ـ رایان ــط مغ ــط واس توس
ــرد  ــود. نتیجــه حاصــل از عملک ــی ش ــه م ــرا ترجم ــل اج ــتوری قاب دس
واســط مغــز ـ رایانــه، بــدون درنــگ در دســترس کاربــر قــرار مــی گیــرد 
ــای  ــیگنال ه ــخص و س ــدی ش ــم بع ــر روی تصمی ــه ب ــوری ک ــه ط ب
کدگــذاری شــده مربــوط بــه آن تصمیــم، تاثیــر مــی گــذارد. بــه طــور 
مثــال فــرض کنیــد شــخص بــا اســتفاده از واســط مغــز ـ رایانــه، حرکــت 
ــد از  ــازو بع ــت ب ــد. موقعی ــی کن ــرل م ــی را کنت ــازوی مکانیک ــک ب ی
حرکــت، قصــد شــخص بــرای حرکــت بعــدی را تحــت تاثیــر قــرار مــی 
دهــد و در پــی آن، ســیگنال هــای تولیــد شــده نیــز تحــت تاثیــر قــرار 
خواهنــد گرفــت. بایــد توجــه داشــت کــه واســط مغــز ـ رایانــه را نبایــد 
ــی اشــتباه گرفــت، کــه در  ــا ذهــن خوان ــا وســایل اســتراق ســمع و ی ب
آنهــا بــا اســتراق ســمع، قصــد شــخص آشکارســازی مــی شــود و ســپس 
بــدون اســتفاده از کانالهــای عصبــی ـ ماهیچــه ای بــه انجــام مــی رســد. 
بــا چنیــن تصــور غلطــی یکــی از ویژگــی هــای اصلــی در تعامــل مغــز بــا 

دنیــای بیــرون نادیــده انگاشــته خواهــد شــد.
مهــارت هایــی کــه توســط آن، نیــت شــخص، فــارغ از اینکــه قصــد راه 
ــا اجــرای قطعــه ای از یــک موســیقی  رفتــن، بیــان مطلبــی خــاص و ی
باشــد، بــه اجــرا در مــی آینــد، همگــی طــی یــک فرآینــد یادگیــری در 
سیســتم عصبــی مرکــزی)CNS( نهادینــه می شــوند. از ابتــدای زندگی، 
نــرون هــا و ســیناپس هــای سیســتم عصبــی مرکــزی، در یــک فرآینــد 
ادامــه دار بــه طــور پیوســته در حــال تغییــر هســتند تــا رفتارهــای جدید 
را آموختــه و رفتارهــای قبلــی را نهادینــه نماینــد. چنیــن قابلیــت انطباق 
ــری  ــرای یادگی ــزی، ب ــی مرک ــتم عصب ــری در سیس ــاف پذی و انعط
مهــارت هایــی نظیــر راه رفتــن، صحبــت کــردن و کارهــای اختصاصــی 
تــر نظیــر نواختــن موســیقی، تعبیــه گشــته اســت و مــدام بــا بازخــوردی 

کــه از کارایــی عملکردهــای قبلــی مــی گیــرد، تقویــت مــی گــردد.

منابع:
1.Ho, T.K., The Random Subspace Method for Constructing Decision Forests. IEEE Transac-

tions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998. 20: p. 832 844 ـ.

2.Berlin Institute of Technology. 2005; Available from: http://www.bbci.de/competition/iii/.

3.furtscheller, G. and A. Schlogl. Laboratory of Brain ـ Computer Interfaces, Graz University 

of Technology. 2005.

4.manpour, B., Online Control of Robotic Arm by Using EEG based Brain ـ Computer In-

terface, in Department of Biomedical Eng., Electrical Eng. Faculty. 2013, Iran University of 

Science and Technology.

سیستم ساده ارتباط بین مغز و رایانه
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عفونت های دستگاه تنفس
عفونت های فوقانی دستگاه تنفس:

1- عفونت های گوشی:
عائم:

درد گــوش در کــودکان، بــی قــراری، تحریــک پذیــری، مختــل شــدن خــواب، 
تــب، خــروج چــرک از گــوش

درمان:
ــه  ــردن درد ب ــرای برطــرف ک ــی اســت ب ــان عامت ــورد درم ــن م - اولی
ــن  ــداد از ایبوپروف ــخ ن ــه پاس ــی ک ــتامینوفن و در صورت ــک اس کم

ــود. ــی ش ــتفاده م اس
ــا آنتــی بیوتیــک 2 گــروه از کــودکان را در نظــر  - بــرای درمــان ب

مــی گیریــم.
 گروه اول:

ــی هســتند  ــرا کودکان ــد زی ــی بیوتیکــی کمــی دارن - مقاومــت آنت
کــه آنتــی بیوتیــک مصــرف نکــرده انــد، شــیر مــادر خــورده انــد و 

مهــد کــودک نمــی رونــد.
- انتخــاب اول مــا درمــان بــه وســیله آموکســی ســیلین بــه صــورت

 mg/kg 90-80  در دو روز منقطع است.
- انتخاب دوم ما Co Amoxiclave است.

  )Amoxicillin 90 mg/kg + clavulanic 6.4 mg/kg(
داروهای جایگزین آموکسی سیلین می توان به سفالوسپورین ها 

اشاره کرد.
 گروه دوم:

- افــرادی هســتند کــه درمــان شــان بــا شکســت روبــه رو شــده 
اســت.

ــح  ــا دوز صحی ــی کاو و ب ــا کوآموکس ــدا ب ــان ابت ــان از هم درم
ــد. ــتفاده کنی اس

در صورتــی کــه نتوانیــم از کوآموکســی کاو اســتفاده کنیــم مــی توان 
از سفتریاکســون 3 روزه اســتفاده کرد.

2- التهاب و عفونت سینوس:
عائم:

درد و بــی حالــی، درد در ناحیــه ســینوس، عطســه، آبریــزش 
بینــی، بــوی بــد دهــان و تــب.

درمان:
ــدارد  ــی ن ــک در Sinusitis جایگاه ــی بیوتی ــان آنت درم

ــت. ــی اس ــل ویروس ــد عوام ــون 80 درص چ
ــد  ــی بمان ــش از 10 روز باق ــش بی ــردی عائم ــر ف - اگ
ترشــحات چرکــی، تــب بــاال و حساســیت بــه لمــس شــدید 
ــی بیوتیــک  ــک دوره آنت ــر اســت ی ــه صــورت بهت در ناحی

ــت. ــه اس ــان  3- 2 هفت ــد و دوره درم ــرف کن مص
- کوآموکســی کاو mg 625 ســه بــار در روز  البتــه ایــن 
رژیــم مربــوط بــه زمانــی اســت کــه فــرد ســابقه مصــرف 
آنتــی بیوتیــک در یــک مــاه گذشــته را نــدارد، اگر داشــته 

باشــد از رژیــم high close  اســتفاده مــی کنیــم.
)Clavulanic 125 mg – Amoxicillin 2000 mg)

سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید 
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• عفونت های تحتانی دستگاه تنفس:
عائم: 

- گلو درد
- ورم غدد لنفاوی

- تب
- لرز

- آبریزش بینی
- سرفه

- شایع ترین علت گلودرد چرکی، استرپتوکوک B همولپیک گروه A هستند.
- افتراق گلو درد ویروسی از باکتری:

ایــن افتــراق حائــز اهمیــت اســت کــه مــی توانــد مصــرف بــی رویــه آنتــی بیوتیــک را تــا حــد زیــادی 
کاهــش دهــد.

اگر ته گلو قرمز یا اگزودا وجود داشته باشد، این نشانه به نفع عفونت باکتری 
- اگزودا مایعی است که از بافت خارج می شود.

1- عائم عفونت باکتریایی 
شروع سریع گلو درد به صورت ناگهانی همراه با تب و سر درد، اگزودا.

2- عائم عفونت ویروسی
- شروع تدریجی قرمزی چشم

- سرفه 
- آبریزش بینی

درمان:
• کودکان:

- درمان خوراکی ) دوره درمان 10 روزه (
: mg 250 سه بار در روز  Vپنی سیلین -

- آموکسی سیلین mg/kg 50 یک بار در روز یا mg/kg 25 دو بار در روز
- درمان تزریقی )تک روز(

- پنی سیلین G بنزاتین به صورت IM برای کودکان زیر kg 27 یا زیر 6 سال 600000 واحد
• بزرگساالن:

IM بنزاتین G 27  یا باالی 6 سال 1/200/000 واحد پنی سیلین kg بیشتر از -
- آزیترومایسین

- سفالکسین – کلیندامایسین، کاریترومایسین
* شربت های تولیددارو به عنوان داروی کمکی برای برطرف کردن عائم بیماری.

شــربتهای تریپــل کلــد، تیــدی فلــو و فورکلدتیــدی بــرای تســکین تــب، لــرز، عائم گلــو درد ویروســی، 
ــان بینی. احتق

شربت برونکوتیدی، شربت گیاهی آویشن است و به عنوان خلط آور عمل می کند.
شربت سالبوتامول بازکننده مجاری تنفسی است و جلوگیری و تسکین خس خس تنفسی
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تغذیه در اطفال
تغذیــه در اطفــال بســیار بــا اهمیــت 
اســت، چــون رابطــه ی مســتقیمی بــا 
رشــد داشــته و باعــث مــی شــود در 
ــد.  ــون باش ــا مص ــاری ه ــل بیم مقاب
ــه  ــد ک ــرده ان ــت ک ــات ثاب تحقیق
ــن  ــاوی پروتئی ــای ح ــرف غذاه مص
گاوی و شــیر تأثیــر مســتقیمی در 
بــروز دیابت در بزرگســالی دارد. رشــد 
ــز  ــودک نی ــاری ک ــزی و رفت ــو مغ و نم
رابطه ی مســتقیمی بــا تغذیــه او دارد.

ــن  ــف و انجم ــودکان، یونیس ــای ک ــن ه ــم از انجم ــی اع ــتی جهان ــای بهداش ــازمان ه ــه ی س هم
پزشــکان اطفــال آمریــکا ایــن توصیــه را دارنــد کــه بــه خصــوص در 6 مــاه اول زندگــی، تغذیــه ی 
اختصاصــی، مناســب و ارجــح بــرای نــوزاد، شــیر مــادر اســت. توصیــه مــی شــود شــیردادن مــادر 
بــه کــودک تــا یــک ســالگی ادامــه یابــد از شــش ماهگــی بــه بعــد بــه همــراه آن غذاهــای مکمــل 

ــوزاد داده شــود. ــه ن و کمکــی ب

شــیر مــادر در روزهــای اول شــیردهی ممکــن اســت حجــم و کیفیــت 
مناســبی نداشــته باشــد امــا در صورتــی کــه شــیردهی ادامــه پیــدا کنــد، 
ــوزاد موجــب ترشــح اکســی توســین و  ــادر توســط ن ــدن ســینه م مکی
ــه  ــد و تخلی ــک تولی ــون باعــث تحری ــن دو هورم ــن شــده و ای پروالکتی
ی شــیر از ســینه مــادر خواهــد شــد و بنابرایــن بــا ایــن رونــد کیفیــت و 

حجــم شــیر مــادر افزایــش خواهــد یافــت.
در 5 تــا 7 روز اول تولــد از ســینه ی مــادر یــک شــیر غلیــظ خــارج 
مــی شــود کــه حــاوی مقادیــر باالیــی پروتئیــن و چربــی اســت و بــه آن 
آغــوز یــا Colostrum مــی گوینــد. ایــن شــیر برطــرف کننــده استرســی 
ــود  ــی ش ــوزاد وارد م ــان ن ــد و زایم ــگام تول ــوزاد هن ــه ن ــه ب ــت ک اس
)بزرگتریــن فشــار و استرســی کــه بــه سیســتم فیزیولوژیــک هــر فــرد در 

طــول زندگــی وارد شــود همیــن اســترس هنــگام تولــد اســت.(
هنــگام تولــد، وزن اولیــه ی نــوزاد حــاوی چربــی ذخیــره ای اســت کــه 
ــه  ــا توجــه ب ــی شــود ب ــی باعــث م ــدار چرب ــن مق ــادر دارد. ای شــکم م
ــوزاد در روزهــای اول کــه هنــوز فعالیــت  ایــن کــه سیســتم گوارشــی ن
فیزیولوژیــک خــود را بــه خوبــی انجــام نمــی دهــد، نــوزاد دچــار ســوء 
تغذیــه نشــود. معمــوالً در ده روز اول تولــد نــوزاد شــروع بــه وزن از دســت 
دادن مــی کنــد و ایــن کاهــش وزن تــا 7 درصــد طبیعــی اســت و پــس از 

آن رشــد و افزایــش وزن نــوزاد آغــاز خواهــد شــد.
شیر مادر در کودکان تأثیرات مثبت فراوانی دارد از جمله:

1- کاهش دفعات و شدت اسهال
2- جلوگیــری از بیمــاری هــای تنفســی ماننــد آســم و واکنــش هــای 

آلرژیــک

3-  کاهش ریسک عفونت گوش میانی
4- کاهش احتمال باکتریمی و سپسیس و در نتیجه کاهش مرگ و میر

5- کاهش احتمال بروز مننژیت 
6- کاهــش احتمــال)Necrotizing exterocolitis  )NEC: یــک بیماری کشــنده 
در دوره ی طفولیــت اســت کــه دســتگاه گــوارش را دچــار نکــروز مــی کند.
ــاده ای  ــوق الع ــت ف ــارس اهمی ــودکان ن ــادر در ک ــیر م ــا ش ــه ب تغذی
مــی یابــد، در ایــن کــودکان هــوش و IQ کــودک بــه طــور مســتقیم بــه 
تغذیــه بــا شــیر مــادر مرتبــط و همچنین میــزان مراجعــه به بیمارســتان 
و وقــوع بیمــاری هــای ســخت در کودکانــی کــه بــا شــیر مــادر تغذیــه 

مــی شــوند بــه مراتــب کاهــش پیــدا مــی کنــد.
ــوزاد تأثیــرات مثبتــی نیــز روی مــادر خواهــد  ــر ن شــیر دهــی عــاوه ب

ــه: گذاشــت، از جمل
1- اکســی توســین و پروالکتیــن آزاد شــده موجــب کاهــش خونریــزی 
ــکم  ــم و ش ــود رح ــی ش ــث م ــده و باع ــان ش ــد از زایم ــحات بع و ترش
بــه ســایز طبیعــی خــود برگردنــد )همچنیــن باعــث پیشــگیری عــوارض 
بعــدی تغییــر ســایز شــکم و رحــم ماننــد افتادگــی مثانــه و بــی اختیاری 

ادراری خواهــد شــد.(
2- بــاال بــودن میــزان پروالکتیــن در دوره شــیردهی از خونریــزی ماهانــه 
مــادر جلوگیــری کــرده و ایــن امــر بــه ســامت مــادر بــه خصــوص در 

ماههــای اول کمــک مــی کنــد.
3- شــیر دهــی موجــب کاهــش احتمــال بــروز افســردگی پــس از زایمان 

ــود. می ش

)قسمت اول(
سارا آزاد/ دکتر داروساز ـ واحد تولید 
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نکته:
ــدم  ــیردهی ع ــان ش ــوالً در زم معم
وقــوع خونریــزی ماهیانــه بــه معنــای 
عــدم تخمــک گــذاری و بــارداری 
اســت، امــا نکتــه ی قابــل توجــه ایــن 
اســت کــه معمــوالً چهــارده روز پــس 
ــزی  ــذاری خونری ــک گ ــن تخم از اولی
ــه آغــاز خواهــد شــد و خیلــی  ماهیان
از افــراد ممکــن اســت در همیــن 
ــن  ــاردار شــوند؛ بنابرای چهــارده روز ب
ــوان  ــیردهی عن ــه ش ــوان ب ــی ت نم
یــک روش ضــد بــارداری قطعــی 

ــرد. ــه ک تکی

ــا دو  ــان ی ــک زایم ــاه )در ی ــا 23 م ــی 12 ت ــیردهی متوال 4- ش
ــی  ــال چرب ــش احتم ــب کاه ــد موج ــی توان ــی( م ــان متوال زایم
خــون، بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و دیابــت در ســنین باالتــر در 
مــادر شــود. همچنیــن شــیردهی بــاالی 12 مــاه ریســک ابتــا بــه 

ســرطان ســینه و تخمــدان را کاهــش مــی دهــد.
ــی از شــیر  ــزان کاف ــه می ــا کــودک ب ــن کــه بفهمیــم آی ــرای ای ب
ــزان ادرار و  ــن راه بررســی می ــی شــود بهتری ــد م ــره من ــادر به م
مدفــوع در نــوزاد اســت. بــه طــور طبیعــی کودکــی کــه از شــیر 
ــار در روز دفــع ادرار  مــادر اســتفاده مــی کنــد بایســتی 6 تــا 8 ب
داشــته باشــد )دفــع هــر بــار ادرار بــه معنــای خیــس شــدن کامــل 

کهنــه اســت.(
معمــوالً از 5 تــا 7 روزگــی کــودک شــروع بــه دفــع مدفــوع خواهد 
کــرد. بــه طــور طبیعــی تعــداد دفعــات دفــع مدفــوع 4 بــار در روز 

بــوده مدفــوع شــل و زرد رنــگ خواهــد بــود.
تغذیــه بــه طــور طبیعــی 8 تــا 12 بــار در روز انجــام مــی شــود و 
فاصلــه ی بیــن دفعــات شــیردهی حداکثــر 2 ســاعت اســت )نوزاد 
ــه دهیدراســیون بســیار  ــه ی اول نســبت ب ــه خصــوص در هفت ب
حســاس اســت و اگــر فاصلــه ی زمانــی بیشــتر از دو ســاعت باشــد 

کــودک بســیار بــی قــرار مــی شــود.(
ــه  ــی روبیــن ب ــش بیل ــوزادان افزای یکــی از مشــکات شــایع در ن
دلیــل تغییــر نــوع هموگلبیــن )از نــوع جنینــی بــه نــوع طبیعــی( 
اســت. ایــن مقــدار بیلــی روبیــن بایســتی در هفتــه ی اول از طریق 
ــک  ــیر خش ــرف ش ــه مص ــی ک ــا مزیت ــردد. تنه ــع گ ــوع دف مدف
نســبت بــه شــیر مــادر دارد ایــن اســت کــه زردی در نوزادانــی کــه 
شــیر خشــک مصــرف مــی کننــد کمتــر دیــده مــی شــود. علــت 
ایــن اســت کــه شــیر مــادر جــذب کامــل تــری داشــته و بنابرایــن 
دفــع مدفــوع کمتــر اســت، در نتیجــه مقــدار بیلــی روبیــن کمتــری 

ــوزادان  ــش زردی ن ــای کاه ــی از راهکاره ــود. یک ــی ش ــع م دف
افزایــش دفعــات شــیردهی بــه آنــان اســت کــه در نتیجــه آن دفــع 

مدفــوع بیشــتر شــده و بیلــی روبیــن بیشــتری دفــع مــی شــود.
در رابطــه بــا ســاختار شــیر مــادر مطالعــات زیــادی انجــام شــده 
70 در 100 میلــی لیتــر انــرژی دارد.   kcal اســت. ایــن شــیر
ــوز و  ــد آن از الکت ــی، 40 درص ــرژی از چرب ــن ان ــد ای 50 درص

10 درصد باقیمانده از پروتئین های شیر تأمین می شود.
ــول  ــن محل ــن whey )پروتئی ــن دارد، پروتئی ــوع پروتئی شــیر دو ن

ــول در آب اســت. ــر محل ــه غی ــن Casein ک آب( و پروتئی
ــه دلیــل محلولیــت در آب جــذب بهتــری دارد.  پروتئیــن whey ب
ــن  ــه 40 درصــد اســت. ای ــه Casein، 60 درصــد ب نســبت whey ب
نســبت کامــًا بهینــه اســت و باعــث مــی شــود شــیر مــادر بهترین 

جــذب پروتئیــن ممکــن را بــرای نــوزاد داشــته باشــد.
محتــوای آهــن موجــود در شــیر مــادر کــم اســت و اگــر کودکــی 
فقــط شــیر مــادر مصــرف کنــد امــکان ایجــاد کــم خونــی ناشــی 
ــن ــل آه ــت. مکم ــد داش ــود خوه ــودک وج ــن در ک ــر آه از فق
ــن  ــر، ای ــا کمت ــود ت ــوزاد داده ش ــه ن ــی ب ــد از 4 ماهگ ــی توان م

ــد. ــروز کن ــه ب عارض
 D یکــی دیگــر از کمبودهــای موجــود در شــیر مــادر، کمبــود ویتامین
اســت. نــوزادی کــه اختصاصــاً شــیر مــادر را اســتفاده مــی کنــد 
 D3 ــرم ــه ف ــن D ب ــه 400 واحــد ویتامی ــی شــود روزان ــه م توصی
دریافــت کننــد امــا کودکــی کــه شــیر خشــک مصــرف مــی کنــد 
 D بــه دلیــل ترکیــب شــیر خشــک نیــازی بــه مکمــل ویتامیــن
ــن  ــل ویتامی ــتفاده از مکم ــت اس ــه جه ــت )توصی ــد داش نخواه

ــد اســت(. )معمــوالً قطــره آ+د( از روز پانزدهــم بعــد از تول
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قرص الیزوفن

دسته دارویی:  آنتی بیوتککرم واژینال کلیندامایسن / کلوتریمازول 
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 عائ ــن در درم ــن لیزی از ایبوپروف
مفصلــی، اســپوندیلیت انکیلــوزان، نقــرس، تــب، دردهــای قاعدگی، ســردرد، کمــردرد، درد 
دنــدان، کرامــپ هــای عضانــی، 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 صاحدیــد 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 اطــاع دهیــد. مصــرف 
ایبوپروفــن لیزیــن در دوران بــارداری بخصــوص در ســه ماهــه اول و ســوم خطرنــاک اســت.

ــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد کــه  ــا کار دندانپزشــکی داریــد ب • اگــر قصــد جراحــی ی
ایبوپروفــن لیزیــن  مصــرف مــی کنیــد.

• اگــر مشــکات زیــر را داریــد بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد : ســابقه ســکته مغــزی یــا 
قلبــی، نارســایی قلبــی، فشــار خــون، آســم، پولیــپ بینــی، بیمــاری کبــد یــا کلیــه، زخــم 

معــده، لوپــوس سیســتمیک، مشــکات 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 پروســتاگاندین Prostaglandine را تولیــد مــی کنــد. پروســتاگاندین هــا در 
بــدن موجــب درد و تــورم و تــب مــی شــوند. پــس ایبوپروفــن  لیزیــن مــی توانــد بــا مهــار تولیــد پروســتاگاندین هــا 

موجــب کاهــش درد و تــورم و تــب شــود.

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.

داروهای جدید شرکت داروسازی تولید دارو

مکانیسم اثر:
کلوتریمــازول یــک ضــد قــارچ وســیع الطیــف اســت کــه بــا ممانعــت از 
تقســیم و رشــد ارگانیســم عمــل مــی کنــد. کلوتریمــازول یــک متوقــف 
کننــده رشــد قــارچ اســت. کلیندامایســین موجــب مهــار ســنتز پروتئین 

در باکتــری مــی شــود و اثــرات باکتریــو اســتاتیک ایجــاد مــی کنــد.
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کرم سورین

شــکل دارویــی: شــربت 120 میلی لیتــری هــر 5 میلی لیتــر 
حاوی 2 میلی گرم سالبوتامول سولفات می باشد.

طبقه بندی فارماکولوژیک:
 آگونیست بتا آدر نرژیک

طبقه بندی درمانی:
  برونکودیاتور

طبقه بندی مصرف در بارداری:
C رده 

مکانیسم عمل:
 سالبوتامول به طور انتخابی رسپتورهای بتا آدرنرژیک برونشها 

را تحریک نموده و باعث گشادشدن راههای هوایی می شود.
فارماکوکینتیک:

 جذب: به خوبی و سریعاً از دستگاه گوارش جذب می شود.
پخش: از سد خونی – مغزی عبور می کند.

متابولیسم: توسط کبد به متابولیک های غیرفعال متابولیزه 
می شود.

دفع: سریعاً در ادرار و مدفوع دفع می شود
موارد مصرف:

• اسپاسم برونش در بیماران مبتابه بیماری انسدادی 
برگشت پذیر راه هوایی )آسم(

• پیشگیری از اسپاسم برونش ناشی از ورزش

ــای  ــامل بیماری ه ــی ش ــی – عروق ــای قلب احتیاط:بیماری ه
عــروق کرونــر و هایپــر تانســیون، هایپــر تیروئیــدی، دیابــت 

ملیتوس و تداخات دارویی:
ــن و دیگــر آمینهــای  ــی نفری مصــرف ســالبوتامول همــراه اپ
مقلــد ســمپاتیک استنشــاقی باعــث افزایــش اثرات ســمپاتیک 
ــان  ــرف همزم ــود. مص ــا می ش ــن داروه ــمیت ای ــر س و خط
ــه  ــردگی های س ــم MAO و ضدافس ــای آنزی ــا مهارکننده ه ب
حلقــه ای، خطــر اثــرات جــدی قلبــی و عروقــی را در پــی دارد.
ــث  ــت باع ــن اس ــر ممک ــای دیگ ــا باکره ــول و بت پروپرانول

ــوند ــالبوتامول ش ــرات س ــش اث کاه
عوارض جانبی:

اعصــاب مرکــزی: تحریــک CNS، گیجــی، ســردرد، پرتحرکــی، 
میگــرن،  کســالت،  بی خوابــی،  عضــات،  تــون  افزایــش 

ــف ــرزش، ضع ــت، ل عصبانی
قلــب،  طبــش  فشــارخون،  افزایــش  عروقــی:  ـ  قلبــی 

تاکیــکاردی
ــش  ــر دل، افزای ــوزش س ــتهایی، س ــوارش: بی اش ــتگاه گ دس

ــر حــس چشــایی، اســتفراغ اشــتها، تهــوع، تغیی
متابولیک: هایپوکالمی )با دوزهای باال(

عضانی ـ اسکلتی: کرامپ عضانی

شربت سالبوتامول

مکانیسم اثر:
سرعت رشد مو را به تأخیر انداخته و باعث کاهش رشد موی زاید می شود.

ــز مــی کنــد  ــی آمیــن هــای داخــل ســلولی را کاتالی باعــث مهــار آرنیتیــن دکربوکســیاز کــه ســاخت پل
مــی شــود.

موارد مصرف:
روزی2 بار برروی پوست صورت بمالید و فاصله بین این 2 زمان حداقل 8-6  ساعت باشد.

بهبودی طی 8-4 هفته رخ می دهد.
موارد منع مصرف:

حساسیت شدید به افلورنیتین. 
روی پوست آسیب دیده و بریده استفاده نشود.

بارداری:
با پزشک مشورت شود.

رده c بارداری 
نگهداری:

در جای خنک و دور از نور و رطوبت .
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FDA داروهای تازه تأییدشده توسط

FDA کاربردهای دارویی تازه اعالم شده توسط

ــک  ــی Vaxchora: ی ــام تجارت ــا ن ــی و ب ــن خوراک ــیون واکس ■ سوسپانس
واکســن زنــده بــرای ایجــاد ایمنــی فعــال در مقابــل زیــر گــروه O1 وبــا در بالغین مســافر 

بــه مناطــق آلــوده بــه وبــا.
ــام تجارتــی Rayaldee: یــک  ــا ن ■ کپســول طوالنــی رهــش کلســیفیدیول ب
ــود  ــا کمب ــراه ب ــه هم ــم ثانوی ــان هایپرپاراتیروئیدیس ــرای درم ــن D3 ب ــوگ ویتامی آنال

ــوی. ــن کلی ــاری مزم ــن D در مراحــل 3-4 بیم ویتامی
 :Kovanaze اســپری بینــی اکســی متازولیــن + تتراکائیــن بــا نــام تجارتــی ■
مخلــوط یــک تنــگ کننــده عروقــی و یــک بــی حــس کننــده موضعــی بــرای ایجــاد 

بــی حســی در اعمــال جراحــی دندانــی.
ــتق  ــک مش ــی Syndros: ی ــام تجارت ــا ن ــول ب ــی درونابین ــول خوراک ■ محل
کانابینوئیــدی بــرای درمــان بــی اشــتهایی در بیمــاران مبتــا بــه ایــدز و یــا کموتراپــی 

ــد. ــداده ان ــه ســایر دارو هــا پاســخ ن کــه ب
ــک آنتاگونیســت  ــی Xiidra: ی ــام تجارت ــا ن ــمی Lifitegrast ب ــول چش ■ محل

ــم. ــکی چش ــم خش ــان عای ــرای درم LFA-1 ب
■ داروهــای تزریقــی Lixisenatide بــا نــام تجارتــی Adlyxin: یــک آگونیســت 
گیرنــده GLP-1 بــا مصــرف یــک بــار در روز بــرای درمــان بیمــاران بــا دیابــت ملیتــوس 

تیــپ 2.
■ محلــول خوراکــی لیزینوپریــل بــا نــام تجارتــی Qbrelis: یــک مهــار کننــده 

ACE بــرای درمــان پــر فشــار خونــی در بالغیــن و کــودکان بــاالی 6 ســال.
ــام تجارتــی 9: یــک کورتیکواســترئید نــازال  ــا ن ■ اســپری بینــی فلوتیــکازون ب

ــاالی 2 ســال. ــرژی فصلــی در بالغیــن و کــودکان ب ــم آل ــرای درمــان عای OTC ب
■ داروی تزریقــی اتانرســپت بــا نــام تجارتــی Erelzi: یــک مســدود کننــده تومور 

نکروزیــر فاکتــور )TNF( بــرای درمــان آتریــت روماتوئید و پســوریازیس.

داروی Brigatinib: یــک مهــار کننــده ALK در حــال تحقیــق بــرای درمــان بیمــاران 
بــا ALK مثبــت ســرطان NSCL مقــاوم بــه داروی ســریزوتینیب.

ایمونوگلوبولیــن هــاری بــا نــام تجارتــی KedRAB: ایمونوگلوبولیــن ضــد هــاری 
مشــتق از پاســمای انســانی در حــال تحقیــق بــرای درمــان بعــد از تمــاس هــاری.

ــان  ــرای درم ــق ب ــال تحقی ــده MEK در ح ــار کنن ــک مه داروی Binimetinib: ی
.NRAS ــیون ــا موتاس ــرفته ب ــای پیش مانوم

ــام تجارتــی IDegLira: مخلــوط  ــا ن داروی تزریقــی انســولین +لیراگلوتایــد ب
آنالــوگ انســولین و آنالــوگ GPL-1 در حــال تحقیــق بــرای درمــان دیابــت تیــپ 2 بــا 

مصــرف تــک دز روزانــه.
ــار  ــب مه ــی Rhopressa: ترکی ــام تجارت ــا ن ــمی Netarsudil ب ــول چش محل
ــا  ــوم ی ــرای درمانگلوک ــق ب ــال تحقی ــن در ح ــل نوراپینفری ــاز و حام ــده Rho کین کنن

ــم. ــار چش ــش فش افزای
داروی خوراکــی Telotristat etiprate: مهــار کننــده تریپتوفامــن هیدروکســیاز در 

حــال تحقیــق بــرای درمــان ســندروم کارســینوئید.
ــتروژن  ــک اس ــی Yuvvexy: ی ــام تجارت ــا ن ــترادیول ب ــال اس ــول واژین کپس

ــگی. ــی از یائس ــپارونیا ناش ــان دیس ــرای درم ــور ب ــه اپلیکات ــاز ب ــدون نی ــی ب موضع
ــاز  ــن کین ــوی تیروزی ــت ق ــل برگش ــر قاب ــده غی ــار کنن ــک مه داروی Neratinib: ی
ــه  ــا HER2 مثبــت در مراحــل اولی ــرای درمــان کمکــی بیمــاران ب در حــال تحقیــق ب

ســرطان ســینه.
داروی Safinamide: بــا نــام تجارتــی Xadago: یــک آلفــا آمینوآمیــد در حــال تحقیق 

بــرای درمــان اضافــه بــر آگونیســت هــای دوپامین یــا لوودوپــا در بیمــاران پارکینســونی.

تازه های دارویی
مهناز صمدی / کارشناس روابط عمومی ـ واحد بازرگانی
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معرفی کتب
راهنمای جیبی تداخات دارویی

یــک راهنمــای قابــل حمــل کــه بــه راحتــی تداخــات دارویــی از A-Z را در اختیــار قــرار مــی دهــد و بــه عنــوان 
یــک منبــع مفیــد بــرای شــناخت تداخــات دارویــی، دارو- غــذاو دارو –گیــاه قابــل اســتفاده اســت.

نکات کلیدی شامل:
شواهد عینی تداخات دارویی

بیش از 2300 مونوگراف، از جمله مونوگراف های دیابت
استفاده از سمبل های درجه شدت تداخات، جهت نشان دادن اهمیت بالینی آنها

ــکان،  ــه پزش ــرای کلی ــد ب ــریع و مفی ــع س ــک منب ــوان ی ــه عن ــارات Stockley ب ــبک انتش ــا س ــاب ب ــن کت ای
ــود. ــی ش ــی م ــد، معرف ــی کنن ــامت کار م ــر س ــه در ام ــرادی ک ــایر اف ــازان و س داروس

واکنش های مضر دارویی
ایــن کتــاب یــک راهنمــای کاربــردی در مــورد نــوع واکنــش هــای دارو در انــدام هــای مختلــف و نحــوه شناســایی 
آنهــا اســت و در مــورد نحــوه مدیریــت عــوارض احتمالــی داروهــا نیــز توضیــح مــی دهــد. تجدیــد چــاپ کتــاب 

همــراه بــا افــزودن ســه فصــل جدیــد نیــز همــراه اســت:
عوارض دارویی و بیماران

فارماکوژینتیک
واکنش های مضر دارویی در بارداری

عــوارض دارویــی همــواره موجــب بیمــاری و مــرگ بیمــاران مــی شــوند، لــذا درک مشــکات ناشــی از آن و آگاهــی 
الزم، جهــت پیشــگیری و مدیریــت آن هــا از نیــاز هــای اصلــی پزشــکان و داروســازان اســت.

داروسازی بالینی
ایــن کتــاب در راســتای توســعه کار داروســازان در حیطــه بالیــن بیمــار اســت، بــه طــوری کــه خواننــدگان کتــاب 
بــه اهمیــت ایــن مســئله پــی بــرده و مهــارت و آگاهــی علمــی خــود را در زمینــه کلینیــک نیــز گســترش دهنــد.

ــه در ســال 1994 توســط انجمــن  ــام شــده اســت ک ــه داروســاز بیمارســتان ادغ ــی در مقول نقــش داروســاز بالین
دارویــی رویــال Royal Pharmaceutical Society مطــرح و از طریــق انتشــار مقــاالت و گزارشــات جنبــه هــای 

مختلــف آن بررســی گردیــد.

داستان چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد 
نوشــته اسپنســر جانســون و کــن بانچــارد اســت کــه بــا نام هــای دیگــری نیــز ماننــد چــه کســی پنیــر مــرا دزدیــد 
نیــز شــناخته می شــود. ایــن داســتان راه تغییــر کــردن در زندگــی و ایجــاد تنــوع در زندگــی را بــه شــیوه ای زیبــا 

ــد. ــوزش می ده آم
در ایــن داســتان چهــار شــخصیت خیالــی ترســیم شــده اند. موش هــا: »اســنیف« و »اســکوری« و آدم کوچولوهــا، 
»هــم« و »هــاو«. ایــن چهــار شــخصیت بــرای نشــان دادن قســمت های ســاده و پیچیــده درون مــا، بــدون توجــه 
بــه ســن، نــژاد یــا ملیــت در نظــر گرفتــه شــده اند. مــا، گاهــی اوقــات ممکــن اســت مثــل اســنیف عمــل کنیــم 
ــد »هــم«  ــه ســرعت وارد عمــل مــی شــود. گاه مانن ــه ب ــل اســکوری ک ــا مث ــو می کشــد ی ــرات را زود ب ــه تغیی ک
ــا انــکار تغییــرات در برابــر آنهــا می ایســتد، چــرا کــه می ترســد بــه طــرف چیــزی بدتــر کشــیده  می شــویم کــه ب
شــود. یــا مثــل »هــاو« کــه یــاد می گیــرد وقتــی شــرایط او را بــه طــرف چیــز بهتــری راهنمایــی می کنــد، خــود 

را بــا آن تغییــر وفــق دهــد. 

مهناز صمدی / کارشناس روابط عمومی ـ واحد بازرگانی
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آلوپورینــول کــه شــایع ترین داروي مــورد اســتفاده بــراي 
نقــرس در ایــاالت متحــده بــه شــمار مــي رود، بــا مهــار آنزیــم 
ــد. ــک را کاهــش مي ده ــن اکســیداز ســطح اســید اوری گزانتی
تیدوریــک  هماننــد آلوپورینــول گزانتیــن اکســیداز را مهــار 
ــي  ــاران نقرس ــمي در بیم ــان هیپریوریس ــراي درم ــد و ب مي کن

ــت. ــده اس ــد ش تایی
ــه  تیدوریــک کنتــرل مزمــن هایپراورســمی در بیمــاران مبتــا ب
ــی  ــیوه زندگ ــر ش ــت تغیی ــه عل ــروزی ب ــع ام ــرس، در جوام نق
افــراد و رژیــم نامناســب و عــدم تحــرک کافــی شــیوع بســیاری از 
بیمــاری هــا افزایــش یافتــه کــه نقــرس یکــی از بیمــاری هاســت. 
تیدوریــک کــه از دســته دارویــی گزانتیــن اکســیدازها مــی باشــد 
از جملــه داروهایــی اســت کــه در درمــان نقــرس بــه کار مــی رود. 
ــه داروی هــم دســته  ــای بســیاری نســبت ب تیدوریــک دارای مزای
ــر  ــت از: اث ــارت اس ــه عب ــد ک ــی باش ــول م ــی آلوپورین ــود یعن خ
ــر و  خنثــی بیشــتر، عــوارض جانبــی کمتــر، تحمــل پذیــری باالت

ــه ــان مصــرف دوزاژ روزان ــت در زم ــدم محدودی ع
تحمل پذیري

ــزارش  ــوارد گ ــابه م ــف و مش ــک خفی ــي تیدوری ــوارض جانب ع
شــده بــراي آلوپورینــول یــا دارونمــا هســتند. تهــوع، درد مفاصــل 
ــا  ــرف دارونم ــش از مص ــي بی ــک اندک ــرف تیدوری ــا مص و راش ب
ــت ــن اس ــاز پایی ــا ب ــزان آنه ــه می ــت، البت ــول اس ــا آلوپورین ی

ــاز  ــس  از آغ ــاران پ ــد  بیم ــدود 30 - 25 درص ــد(- ح  )2 درص
ــد گشــت  ــرس خواهن ــعله وري  نق ــار ش ــک دچ ــا تیدوری ــان ب درم
ــش   ــات پی ــول اســت. در مطالع ــزان مشــابه آلوپورین ــن می ــه ای ک
از ورود دارو بــه بــازار، میــزان کلــي قطــع تیدوریــک حــدود

34 درصــد و در مــورد آلوپورینــول 24 درصــد  بــود. طــي شــروع 
ــي ناشــي  ــوارض جانب ــوع ع ــکان وق ــه ام ــک ب ــا تیدوری ــان ب درم
ــدرت  ــه ن ــتفراغ و ب ــوع، اس ــین )ته ــان کلشي س ــرف هم زم از مص
 )NSAIDS( یــا داروهــاي ضدالتهــاب غیراســتروییدي )نوتروپنــي
)ناراحتــي گوارشــي، زخــم و اختــال کارکــرد کلیــوي( وجــود دارد.

اثربخشي
در 5 مطالعــه بالینــي بــا شــرکت بیــش از 2700 بیمــار تیدوریــک 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــول ق ــا آلوپورین ــا ی ــا دارونم ــه ب ــت مقایس تح
ــچ  ــوده اســت. در هی ــا 5 ســال ب ــات 28 روز ت ــن مطالع ــدت ای م
ــه  ــرار نگرفت ــورد مقایســه ق ــا پروبنســید م ــک ب پژوهشــي تیدوری

روز،  در  بــار  یــک  میلي گــرم،  دوز 80  بــا  تیدوریــک  اســت. 
ــه  ــد پای ــد  از ح ــدود 50 درص ــرم را ح ــک س ــید اوری ــطح اس س
کاهــش مي دهــد در حالــي کــه ایــن کاهــش در صــورت مصــرف 
ــار در  ــک ب ــرم، ی ــت. دوز 40 میلي گ ــد  اس ــول 30 درص آلوپورین
روز، باعــث 40 - 30 درصــد  کاهــش ســطح اســید اوریــک ســرم 
ــرف  ــا مص ــه ب ــي ک ــد بیماران ــردد. درص ــاه مي گ ــک م ــس از ی پ
ــه ســطح هــدف اســید اوریــک ســرم،  تیدوریــک 80 میلي گــرم ب
یعنــي کمتــر از 6mg/dL، مي رســند )تقریبــا 63 درصــد (، 
آلوپورینــول کننــده  مصــرف  بیمــاران  برابــر   2 حــدود 

ــروز شــعله وري نقــرس در 6-4 مــاه  )تقریبــا 30 درصــد( اســت. ب
ــس از  ــي پ ــد اســت ول ــن ح ــان در باالتری ــروع درم ــس از ش اول پ
یــک ســال درمــان بــا آلوپورینــول یــا تیدوریــک تقریبــا بــه صفــر 
ــا آلوپورینــول، ســطح  ــا تیدوریــک ی ــي کــه ب مي رســد. در بیماران
اســید اوریــک ســرم بــه زیــر 6mg/dLمي رســد، کاهــش انــدازه، 
ــابه  ــس مش ــل لم ــاي قاب ــود توفوس ه ــال بهب ــا احتم ــداد ی تع
ــل  ــرس )مث ــر نق ــي دیگ ــرات بالین ــر تظاه ــر ب ــورد اث اســت. در م
ســنگ ادراري و نفروپاتــي نقــرس( مطالعــه صــورت نگرفتــه اســت.

سادگي مصرف
ــود  ــرم موج ــاي 40 و 80 میلي گ ــورت قرص ه ــه ص ــک ب تیدوری
اســت. دوز شــروع 40 میلي گــرم، یــک  بــار در روز، بــوده، در 
ــه  ــک ب ــید اوری ــطح اس ــان س ــه درم ــس از 2 هفت ــه پ ــي ک صورت
کمتــر از 6mg/dL نرســد، بــه 80 میلي گــرم، یــک بــار در 
کلیــوي  اختــال  بــراي  دوز  تعدیــل  مي یابــد.  افزایــش  روز، 
ــس از  ــاه پ ــا 6 م ــت. ت ــط الزم نیس ــا متوس ــف ت ــدي خفی ــا کب ی
ــا  ــین ی ــا کلشي س ــي ب ــک، پروفیاکس ــا تیدوری ــان ب ــروع درم ش
ــي از  ــاد ناش ــعله وري ح ــگیري از ش ــت پیش ــک NSAID جه ی

اسید اوریک حرکت داده شده توصیه مي گردد.
نتیجه

ــه  ــرم را ب ــک س ــید اوری ــول، اس ــر از آلوپورین ــک موثرت تیدوری
ســطح هــدف مي رســاند؛ البتــه ایــن فایــده بــا بــروز اندکــي باالتــر 
عــوارض جانبــي و قطــع درمانــي خنثــي مي گــردد. تــا وقتــي کــه 
در کارآزمایي هــاي مقایســه اي ارجــح بــودن آن از نظــر پیامدهــاي 
ــراي  ــد ب ــا بای ــک تنه ــود، تیدوری ــان داده ش ــور نش ــار مح بیم
ــک  ــه ســطح اســید اوری ــردد ک ــز گ ــت داري تجوی ــاران عام بیم
ــد یــا آلوپورینــول را  ــه مقــدار کافــي کاهــش نمي یاب ســرم آنهــا ب

تحمــل نمي کننــد.

تیـدوریک پایین 
آورندۀ معجزه گر 
اسید اوریک خون
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ــه ــت ک ــو اس ــش از 419 عض ــا )Dioxin( دارای بی ــین ه ــواده دیوکس خان
30 مــورد از آنهــا ســمی هســتند. دیوکســین محصــول جانبــی ناشــی از صنعت 
ــد  ــانتیگراد تولی ــه س ــاالی 850 درج ــرارت ب ــه ح ــی ک ــت، در صنایع اس
ــم  ــا ه ــن ب ــن و دی اکســید کرب ــول آب، مونوکســید کرب ــد مولک ــی کنن م
ترکیــب شــده دیوکســین ایجــاد مــی شــود. در طبیعــت هــم آتشفشــانها و 

آتــش ســوزی جنگلهــا دیوکســین تولیــد مــی کنــد.
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 ــاب 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 ها بر روی سامت انسان
قرارگیــری کوتــاه مــدت انســان در معــرض ســطح باالیــی از دیوکســین هــا ممکــن اســت منجــر بــه ضایعــات پوســتی، از قبیــل تیرگــی تکــه ای پوســت، 
کلرآکنــه و تغییرعملکــرد کبــد شــود. قرارگیــری طوالنــی مــدت بــا اختــال در سیســتم ایمنــی بــدن، سیســتم عصبــی در حال رشــد، سیســتم غــدد درون ریز و 
عملکــرد تولیــد مثــل در ارتبــاط اســت. قــرار گرفتــن پیاپــی حیوانــات در معــرض دیوکســین هــا منجــر بــه بــروز انــواع مختلفــی از ســرطان هــا شــده اســت. 
در ســال TCDD 1997 توســط آژانــس بیــن المللــی ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( بــرای تحقیــق بــر روی ســرطان مــورد بررســی قــرار گرفــت . 
بــر اســاس داده هــای حیوانــی و داده هــای اپیدمیولــوژی انســانی، TCDD توســط ایــن آژانــس بــه عنــوان یــک مــاده ســرطانزای شــناخته شــده طبقــه 
بنــدی گردیــد. بــا ایــن حــال، TCDD بــر روی مســایل ژنتیکــی تاثیــر نمــی گــذارد و ســطحی از قــرار گیــری در معــرض آن وجــود دارد کــه کمتــر از آن 

خطــر ابتــا بــه ســرطان ناچیــز خواهــد بــود.
■ گروه های حساس

جنیــن در حــال رشــد بیشــترین حساســیت بــه تمــاس بــا دیوکســین هــا را داراســت. نــوزاد، بــا سیســتم هــای بدنــی بــه ســرعت در حــال رشــد خــود، نیــز 
ممکــن اســت بیشــتر در معــرض اثــرات خــاص باشــد. برخــی از افــرد یــا گروههایــی از آنهــا ممکــن اســت بــه دلیــل رژیــم هــای غذایــی خــود )بــه عنــوان 
مثــال، مصــرف کننــدگان بــاالی ماهــی در مناطــق خاصــی از جهــان( و یــا شــغل خــود )بــه عنــوان مثــال، کارگــران مشــغول بــکار درصنعــت کاغــذ و خمیــر 

کاغذســوزاندن گیاهــان محــل دفــن زبالــه هــای خطرنــاک( در معــرض ســطوح باالتــری از دیوکســین هــا باشــند.
■ پیشگیری و کنترل قرار گرفتن در معرض دیوکسین ها

ســوزاندن مناســب مــواد آلــوده بهتریــن روش بــرای پیشــگیری و کنتــرل تمــاس بــا دیوکســین هــا اســت. ایــن امــر شــامل از بیــن بــردن روغنهــای زائــد بــا 
پایــهPCB نیــز مــی شــود. فراینــد ســوزاندن نیــاز بــه درجــه حــرارت بــاال) بیــش از 850 درجــه ســانتیگراد( اســت. بــرای نابــودی مقــدار زیــادی از مــواد آلــوده، 
دماهــای باالتــر ) C ° 1000 یــا بیشــتر( مــورد نیــاز اســت. بیــش از 90٪ تمــاس انســان بــا دیوکســین هــا از طریــق مــواد غذایــی و بــه طــور عمــده گوشــت و 
محصــوالت لبنــی، ماهــی و صــدف اســت. در نتیجــه، حمایــت از تهیــه مــواد غذایــی ســالم بســیار مهــم مــی باشــد. یــک رویکــرد ، همانطــور کــه در بــاال ذکــر 
شــد، شــامل بازرســی در مبــدا بــرای کاهــش تولیــد دیوکســین هــا اســت. در زمینــه آلودگــی ثانویــه در عرضــه مــواد غذایــی بایســتی در طــول زنجیــره تامیــن 
مــواد غذایــی جلوگیــری هــای الزم بعمــل آیــد. اقدامــات و کنتــرل هــای مناســب در طــول تولیــد اولیــه ، پــردازش، توزیــع و فــروش بــرای تولیــد غــذای ســالم 
ضــروری اســت. سیســتم هــای نظــارت بــر آلودگــی مــواد غذایــی جهــت حصــول از اطمینــان بــه میــزان انتشــار بیــش از حــد مجــاز بایــد بــکار رونــد. هنــگام 
بــروز حــوادث آلودگــی هــای مشــکوک، کشــورها بایــد برنامــه هــای الزم بــرای شناســایی، توقیــف و امحــای مــواد غذایــی آلــوده را داشــته باشــند. جمعیتــی کــه 
بــا آلودگــی در تمــاس بــوده انــد بایــد از نظــر میــزان تمــاس )بــه عنــوان مثــال انــدازه گیــری آالینــده هــا در خــون و یــا شــیر انســان( و عــوارض ممکــن )بــه 

عنــوان مثــال نظــارت بالینــی جهــت تشــخیص عائــم بیمــاری( مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
■ حدود مجاز دیوکسین ها در زنجیره غذایی

FDA تمام سطوح قابل شناسایی دیوکسین ها را نگران کننده تلقی می کند.
■ وظیفه مصرف کنندگان برای کاهش خطر

زدودن کامــل چربــی از گوشــت هــا و مصــرف محصــوالت لبنــی کــم چــرب مــی توانــد قــرار گرفتــن در معــرض ترکیبــات دیوکســین را کاهــش دهــد. همچنین، 
یــک رژیــم غذایــی متعــادل )از جملــه مقــدار کافــی از میــوه هــا، ســبزیجات و غــات )بــه جلوگیــری از قــرار گرفتــن در معــرض بیــش از حــد یــک منبــع واحــد 
کمــک خواهــد کــرد . ایــن یــک اســتراتژی بلنــد مــدت بــرای کاهــش بــار خطــر بــدن و قاعدتــاً بیشــتر بــرای دختــران و زنــان جــوان خواهــد بــود تــا جنیــن 
در حــال رشــد و نوزادانــی کــه بــا شــیر مــادر تغذیــه مــی کننــد کمتــر در معــرض آلودگــی قــرار گیرنــد. بــا ایــن حــال، امــکان کاهــش قــرار گرفتــن در معــرض 

آلودگــی بــرای خــود مصــرف کننــدگان تــا حــدی محــدود اســت.

منابع:
1-مشفقي حمید رضا- اهمیت و جایگاه خوراک دام در زنجیره غذایي – موسسه اطاعات مرغداري-1384 

2- منتظري آرمین – بیماري ویکتور یوشچنکو- 1385 
3-خطراتي که فواید غذا هاي در یایي را تحت شعاع قرار مي دهد – مجله اینترنتي فریا جمعه 9 آبان 1385 

دیوکسین ، سمجترین مولکول سمی دنیا )قسمت آخر(
پریسا حبیبی/ کارشناسی بهداشت حرفه ای  ـ واحد ایمنی بهداشت
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زگیل 
ضایعاتــی  تماســی  کــه در اثــر تمــاس غیــر مســتقیم 
بــا مــواد آلــوده و یــا راه رفتــن بــا پــای  برهنــه منتقــل 
ــه  ــر علی ــت ب ــن مقاوم ــش س ــا افزای ــود. ب ــی ش م
ویــروس مولــد آن )HPV( ایجــاد مــی شــود. از ایــن 
رو زگیــل هــا در بچــه هــا و بالغیــن جوان شــایع اســت 
و  در افــراد مســن نــادر اســت، دوره ی بیمــاری متغیــر 

اســت، گاهــی ظــرف 2-3 ســال بهبــود مــی یابنــد.
انواع کلینیکی آن

Cammon wart.1 )زگیــل معمولــی( ضایعــات توپــر 
بــه رنــگ پوســت یــا خاکســتری – قهــوه ای بــا ســطح 
خشــن کــه معمــوال در دســت هــا و گاهــی ســاق پــا 
ــدون درد  ــوال ب ــوند، معم ــی ش ــاد م ــا ایج ــت پ و پش
هســتند ولــی  اگــر عمقــی یــا روی مفاصــل یــا اطــراف 

ناخــن یــا فیبــردار باشــند،دردناک مــی شــوند.
Flat wart .2)زگیــل صــاف( دارای ســطح صــاف بــه 
رنــگ پوســت یــا زرد قهــوه ای کمــی برجســته و اغلــب 
ــت  ــت دس ــا پش ــورت ی ــتر در ص ــه بیش ــدد ک متع

بچــه هــا یــا افــراد جــوان ایجــاد مــی شــوند.
GENITAL WART .3 ) زگیل تناسلی(  

ایــن زگیــل در مــردان بــه وســیله ویــروس پاپیلومــای 
ــاری  ــک بیم ــود؛ ی ــی ش ــاد م ــانی )HPV( ایج انس
ــوارد  ــب م ــی در اغل ــه از راه جنس ــت ک ــی اس ویروس
منتقــل مــی شــود و هــر دو جنــس را مبتــا مــی کند.

بــه صــورت برآمدگــی هــای توپــر و کوچــک در پوســت 
ــا مخــاط ایــن ناحیــه دیــده مــی شــود و فاقــد درد  ی
ــدازه هــای  ــگ هــا و ان ــا خــارش مــی باشــند، در رن ی
ــان نشــوند،  ــع درم ــه موق ــف مــی باشــد؛ اگــر ب مختل
روز بــه روز تعدادشــان زیــاد مــی شــود و بــه شــکل گل 
کلــم در مــی آینــد؛  ایــن ویــروس در ایجــاد برخــی 

بــد خیمــی هــا نیــز نقــش دارد.
ســایر راه هــای انتقــال: اســتخر آلــوده، ســونا ی آلــوده، 
ــه  ــا ب ــت فرنگــی و در 1درصــد کســانی کــه مبت توال
زگیــل معمولــی دســت هســتند، نیــز باعــث انتقــال بــه 

دســتگاه تناســلی مــی شــود.
ــر  ــا غی ــودن ی ــال ب ــا فع ــی ب ــروس، ارتباط ــال وی انتق
ــال   ــوارد فع ــدارد و در م ــاری ن ــودن بیم ــال ب فع
80 درصــد و در مــوارد غیــر فعــال 10درصــد بــه فــرد 

ــد. ســالم انتقــال مــی یاب
بیــش از 100 نــوع ایــن ویــروس شــناخته شــده اســت.  
ــث  ــه باع ــواع 1،2و3 اســت ک ــن آن ان ــم خطــر تری ک
ــود.  ــی ش ــا م ــا ه ــا و پ ــت ه ــل روی دس ــاد زگی ایج
ــواع 6 و11 باعــث ایجــاد ضایعــه در مقعــد و ناحیــه  ان
ــاد  ــث ایج ــواع 16 و18 باع ــود و ان ــی ش ــلی م تناس
ســرطان دهانــه رحــم در خانــم هــا و ســرطان مقعــد 
و دســتگاه تناســلی خارجــی در مــردان و زنــان

ــتم  ــر سیس ــه از نظ ــی ک ــر مردان ــود. در اکث ــی ش م
ایمنــی، خــوب هســتند، معمــوال آلودگــی بــه ویــروس 

ــم گــذرا هســتند. ــا عائ ــوده و ی ــدون عامــت ب ب

روش های درمان:
1. کرایوتراپی )منجمد کردن( 

ــات  ــرای ضایع ــن ب ــود و فیلی ــی پ ــول موضع 2. محل
ــی دارد. ــی رود و عودکم ــکار م ــک ب ــیار کوچ بس

3. کــرم ایمــی کیمــود یــا آلدریــا بــا تقویــت سیســتم 
ــه صــورت موضعــی عمــل مــی کنــد. کــه  دفاعــی ب
حداقــل 30 هفتــه بایــد از ایــن دارو اســتفاده گــردد 
و معمــوال بــرای درمــان اولیــه اســتفاده نمــی گــردد.

ــی  ــان: جراح ــه درم ــودن ب ــاوم ب ــورت مق 4. در ص
ــزر ــا لی ــری ی ــر ج ــو س ــا رادی ــر( ی )کوت

ــوده و  ــزرگ ب ــه ب ــردان، ک ــل م ــرای زگی RF .5 ب
ــیار  ــزی بس ــه درد و خونری ــد. ک ــم باش ــدادش ک تع
ــل  ــل قاب ــواع زگی ــی ان ــرای تمام ــزر ب کمــی دارد. لی
اســتفاده اســت کــه خونریــزی کمــی دارد و عــود آن 

نیــز بســیار کــم مــی باشــد.
نکته مهم:

مهــم  بســیار  مبتــا  افــراد  همــه  در  پیگیــری 
ــاپ  ــش پ ــا آزمای ــا ب ــم ه ــه در خان ــد ک ــی باش م
ــان  ــا و درم ــان مبت ــاه و در آقای ــر  6 م ــمیر ه اس

ــد.  ــی باش ــاه م ــر 3 م ــی ه ــه بالین ــا معاین ــده، ب ش
ــروژن  ــل کانس ــه عوام ــتی از کلی ــراد بایس ــن اف ای
)ســرطان زا( اجتنــاب کــرده )ســیگار، الــکل، 
ــواع  ــل ان ــرطان زا مث ــی س ــواد غذای ــان و م قلی
ــردی را رعایــت  ــود هــا و....( و بهداشــت ف فســت ف
نمــوده و از ســبزیجات و میــوه جــات و مــوادی چــون 
ــرطانی  ــد س ــت ض ــه خاصی ــل ک ــن و زنجبی دارچی
ــد.  ــتفاده نماین ــاد اس ــدار زی ــه مق ــد، ب ــی دارن باالی
همچنیــن مــی توانند بــه صــورت دوره ای از کپســول 
IMMUNCE یــا IMMUACTIF کــه ایمنــی بدن 

را تقویــت مــی نماینــد، اســتفاده نماینــد.
توصیه: 

ــه ــد فاصل ــل ازدواج، ح ــران قب ــت دخت ــر اس بهت
بیمــاری  ایــن  واکســن  ســالگی،   26 تــا   9
)گارداســیل( را دریافــت نمــوده، چــرا کــه در 
صــورت ابتــای احتمالــی در آینــده، تــا 95 درصــد 
ــم(  ــه رح ــرویکس )دهان ــرطان س ــه س ــا ب از ابت
ــن  ــرطان  در بی ــن س ــد. ای ــی نمای ــری م جلوگی
ــگیری ــل پیش ــورد قاب ــا م ــرطانها، تنه ــه س کلی

 می باشد.

 ولــی اگــر ســیگار یــا مشــروبات الکلــی مصــرف نماینــد، ســطح ایمنــی افــت کــرده و باعــث بــروز عائــم 
مــی شــود. ریســک ســرطان در آقایــان 10-12 درصــد اســت.

روابــط همجنــس گرایــی، تعــدد روابــط بــا چنــد نفــر غیــر همجنــس و رابطــه در زمــان پریــود از رفتــار هــای 
پــر خطــر محســوب مــی شــوند کــه باعــث ایجــاد ایــن بیمــاری مــی گــردد.

*مهــم* روش تشــخیص:  در مــردان نمونــه بــرداری از زگیــل و فرســتادن بــه آزمایشــگاه ویــروس شناســی 
ــد،  ــاً بای ــز حتم ــرد نی ــود، همســر ف ــت ب ــه مثب ــی ک ــوع HPV؛ در صورت ــرای تشــخیص ن جهــت PCR ب
آزمایــش PCR را انجــام دهــد. و در صورتــی کــه در خانمــی ویــروس پــر خطــر 16 یــا 18 در PCR مثبــت شــد، 
ــی انجــام گیــرد و اگــر جــواب کولپوســکپی  ــروز ســرطان احتمال بایســتی کولپوســکپی جهــت تشــخیص ب
ــروز ســرطان  ــا قبــل از ب ــاپ اســمیر دهنــد؛ ت ــان عمــر، پ ــا پای ــاه ت ــد هــر 6 م ــان بای ــن زن ــود، ای منفــی ب
دهانــه رحــم، مرحلــه پیــش ســرطانی )دیســپازی( تشــخیص داده شــده و درمــان شــوند تــا از بــروز ســرطان 

جلوگیــری گــردد.

فرشته فریدونی/ پزشک عمومی ـ واحد بهداشت
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پزشکی در سینما
کشــورمان  فیلمســاز  بانــوی  ســاخته  آدم هــا«  »آی 
ــاره  ــم رخشــان بنــی اعتمــاد مســتندی اســت درب خان
ــان  ــرای درم ــد« ب ــره امی ــه »زنجی ــکل گیری موسس ش
رایــگان کــودکان محــروم سراســر ایــران. گروه پزشــکان 
داوطلــب ایرانــی و فرانســوی از طریــق موسســه خیریــه 
زنجیــره امیــد، بچــه هــای بیمــار و محــروم را از سراســر 
ــی در  ــدی و ترمیم ــب، ارتوپ ــته قل ــه رش ــران در س ای
کننــد. مــی  درمــان  اســتاندارد،  باالتریــن ســطح 

مؤسســه نیکــوکاری »زنجیــره امیــد« از ســال 86 بــا هــدف 
ــه بهتریــن خدمــات درمانــی به صــورت رایــگان، مطابــق  ارائ
ــر  ــرای کــودکان محــروم زی ــی ب ــا اســتانداردهای بین الملل ب
18 ســال در ســه رشــته فــوق تخصصــی قلــب، ارتوپــدی و 
ــا همــکاری علمــی مؤسســه نیکــوکاری  جراحــی ترمیمــی ب
 )La Chaine de l’Espoir( ــد فرانســه ــره امی ــی زنجی بین الملل

تأســیس شــد.
فعالیت هاي زنجیره امید

ــدا  ــران از ابت ــر ای ــودک محــروم از سراس ــان 7600 ک • درم
تاکنــون، بــدون در نظــر گرفتــن نــژاد، دیــن و ملیــت توســط 
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و غیرایران ــص ایران ــوق تخص ــکان ف پزش

رایــگان
• ارتقــا ســطح کیفــی پزشــکی اطفــال در کشــور از طریــق 
ــی در  ــکان ایران ــی پزش ــوق تخصص ــای ف ــدن دوره ه گذران
ــبکه  ــرف ش ــی از ط ــکان اعزام ــور پزش ــه و حض فرانس

ــران و … ــه ای ــه ب ــد فرانس ــره امی ــی زنجی ــن الملل بی
ــال«  ــب اطف ــر قل ــروژه »کاهــش مــرگ و می ــدازی پ • راه ان
ــی  ــز طب ــتان مرک ــت ICU در بیمارس ــزده تخ ــاد پان ــا ایج ب
کــودکان و آمــوزش تیــم هــای قلــب در داخــل و خــارج از 

کشــور
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــز بازتوان ــگاه و مرک ــز اقامت • تجهی

ــد از عمــل جراحــی ــل و بع ــل قب ــی کام درمان
ــددکاران  ــی، م ــات حقوق ــق مؤسس ــار از طری ــودکان بیم ک
بیمارســتان های همــکار، امــور پناهنــدگان، ســازمان و افــراد 

حقیقــی بــه موسســه زنجیــره امیــد معرفــی مــی شــوند.
ــی  ــی حقیق ــان مال ــرف حامی ــان از ط ــای درم ــه ه هزین
و حقوقــی، تخفیــف هــای مراکــز درمانــی و تجهیــزات 
متخصصــان  و  پزشــکان  رایــگان  خدمــات  پزشــکی، 
ــود. ــی ش ــن م ــی تامی ــی و غیرایران ــی ایران ــوق تخصص ف
شــعار موسســه زنجیــره امیــد: »بــه امیــد روزی کــه کــودکان 

ایــران بــه زنجیــره امیــد نیــاز نداشــته باشــند.«
ــتان 540  ــز بیمارس ــاخت و تجهی ــه س ــی موسس ــروژه آت پ
تختخوابــی فــوق تخصصــی جراحــی اطفــال واقــع در 

ــت. ــواب اس ــراه ن بزرگ
رخشــان بنــی اعتمــاد روایــت خــود از ســاخت ایــن مســتند 

را ایــن گونــه شــرح مــی دهــد:

»آی آدم هــا« نــه فیلمــی بــه ســفارش »زنجیــره امیــد« اســت و نــه »زنجیــره 
امیــد« کوچک تریــن دخالتــی در چگونگــی ســاخت آن داشــته اســت. 
ــا »مؤسســه نیکــوکاری زنجیــره امیــد« از طریــق یــک دوســت  آشــنایی ام ب
و نــه تبلیغــات مرســوم، بهــار ســال 94 اتفــاق افتــاد، وقتــی حیطــه اثرگــذار 
ــای محــروم کشــور اســت شــناختم،  ــان بچــه ه ــه درم ــت شــان را ک فعالی
ــا ایــن زمــان، حتــی اســم ایــن مؤسســه را  شــگفت زده شــدم کــه چطــور ت

نشــنیده ام.
انگیــزه ســاخت ایــن فیلــم تصمیمــی شــخصی ، در جهــت معرفــی فعالیتــی 

چنیــن بــا ارزش بــود.
 * اهمیــت درمــان بچه هــای بی گناهــی کــه از یــک  طــرف مشــکات 
جســمی، تــن دردمندشــان را مــی آزارد و از طرفــی تنگنــای اقتصــادی، امکان 
درمان هــای پرهزینــه را بــرای خانواده هایشــان محــال می کنــد، نقــش 
ــان  ــوی و متخصص ــی و فرانس ــب ایران ــکان داوطل ــل پزش ــانی و بی بدی انس
ــوم،  ــودکان معص ــن ک ــج ای ــش درد و رن ــکی در کاه ــوزه پزش ــف ح مختل

ــد. ــا« ش ــاخت »آی آدم ه ــل س دالی
 *مســتند بلنــد »آی آدم هــا« ستایشــی اســت از حرمــت کار داوطلبــی و ادای 
احتــرام بــه همــه کســانی کــه از طریــق نهادهــای غیردولتــی نقــش ســازنده و 

مؤثــری در کــم کــردن آالم بشــری دارنــد.
»آی آدم هــا« تصویــری از انســان و انســان بــودن اســت در مواجهــه بــا عشــق 
ــر  ــد تأثی ــدن، بی تردی ــر دی ــی دیگ ــا نگاه ــان را ب ــاد جه ــد... نم و درد و امی
ــود، از  ــی عمیــق خواهــد ب ــه ول ــر مخاطــب، احساســی کامــًا دوگان ــم ب فیل
یــک  طــرف تلخــی بــه نظــاره نشســتن درد کــودکان بیمــاری کــه نقشــی در 
ــان  ــش انس ــر نمای ــوی دیگ ــته اند و از س ــان نداش ــم خورده ش ــت رق سرنوش
ــق کار داوطلبــی. کســانی کــه در وانفســای  ــودن و انســان زیســتن از طری ب
ــای  ــی، معن ــه زیاده خواهــی و عافیت طلب ــت حــرص و طمــع ب دوران حاکمی

ــد. ــه محرومــان پیــدا کرده ان ــاب زندگــی را در زندگــی بخشــی ب ن

مرتضی بیاتی/ کارشناس ارشد شیمی فیزیک ـ  واحد البراتوار
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ــن  ــکل گیری ای ــاره ش ــت درب ــتندی اس ــا« مس »آی آدم ه
موسســه. موسســه ای کــه تاریخچــه و شناســنامه دارد 
ــک  ــخصیت دراماتی ــک ش ــود ی ــر آن، خ ــس خّی و موس
ــت؛  ــتند اس ــن مس ــتر ای ــر بس ــن ب ــت یافت ــرای محوری ب
نــگاه  مقابــل  آن چــه  هــر  از  آگاهانــه  فیلم ســاز  امــا 
ــدازه و بجــا  ــه ان ــه، ب ــرار گرفت جســت وجوگر دوربینــش ق
ــرده  ــره ب ــرش به ــورد نظ ــاختار م ــه س ــیدن ب ــرای رس ب

ــت. اس
ــاز  ــن آغ ــرای یافت ــا جســت وجو ب ــدا ب ــان ابت ــم از هم فیل
می شــود و مخاطــب را در جایــگاه چشــم جســت وجوگری 
ــی  ــهر در پ ــیه ای ش ــاط حاش ــه در نق ــد ک ــرار می ده ق
ــن  ــه ای ــت و ب ــروم اس ــان مح ــودکان و نوجوان ــن ک یافت
ــا ایــن موسســه و قــرار  ترتیــب مســیر حرکــت آن هــا را ت
گرفتــن تحــت درمــان پزشــکان متخصــص پــی می گیــرد.
»آی آدم هــا« مســتندی دردمنــد از محرومیــت اســت، امــا 
فقــط در ثبــت تصویــر ایــن محرومیــت خاصــه نمی شــود، 
ــذار  ــت تأثیرگ ــی روای ــه پایان ــوان نقط ــد را به عن ــه امی بلک

خــود، در ذهــن و روح مخاطــب حــک می کنــد.
ــنایی  ــا آش ــر ن ــه ظاه ــامی ب ــا اس ــا ب ــتند م ــن مس در ای
ــام مه لقــا مــاح، مهنــاز آرین فــرد،  برخــورد مــی کنیــم. ن
اســکندر فیــروز، لیلــی ارشــد، ســرور منشــی زاده و مریــم 
ــا در  ــنیده اید؟ اینه ــان ش ــار در عمرت ــد ب ــی را چن مرعش
زمــره آدم هــای بــزرگ و مؤثــر ایــن مــرز و بوم انــد. در ایــن 
ســرزمین هنــوز هســتند مردمانــی کــه حتــی در تلخ تریــن 
و ســخت ترین شــرایط، به جــای غــرزدن، گایه کــردن 
ــد، آســتین  ــه همــت می کنن ــا عافیت اندیشــی، غمخواران ی
ــاری،  ــا ب ــد ت ــان را می کنن ــام تاشش ــد و تم ــاال می زنن ب
ــرای  ــا ب ــد ی ــان بردارن ــک، از دوش هم نوعانش ــی کوچ حت

تغییــر مثبــت محیــط اطرافشــان تــاش کننــد.
عملگرایــی عاشــقانه، عشــق بــه انســان فــارغ از مذهــب و 
ــان و کــودکان و  ــه زن ــه طبیعــت، عشــق ب ــژاد، عشــق ب ن
ســالمندان ســرزمین مــادری، کمــک بــه هم نوعــان بیمــار 
ــا  ــت. آنه ــن آدم هاس ــترک ای ــل مش ــورده، فص و زمین خ
ــی بهتــری را بــرای  ــردن زندگ معمــوال امــکان فراهم ک
خــود دارنــد ولــی خــود را وقــف خدمــت بــه ایــن مملکــت 
ــتی.  ــم داش ــه چش ــچ  گون ــد، بی هی ــش کرده ان و آدم های
ــام  ــا تم ــا ب ــد ت ــه کار می گیرن ــان را ب ــم  و غمش ــام ه تم
مشــکات و موانــع و محدودیــت  هــا، ایــران و جهــان 
ــا  ــدون ادع ــرای زندگــی شــود. گاه ب ــی ب جــای قابل تحمل
ــد کــه  ــدر کارهــای بزرگــی می کنن ــا آن  ق ــش و ری و نمای
ــاد.  ــر آن نه ــود ب ــی نمی ش ــاهکار نام ــتان و ش ــز کارس ج
ــش  ــه چال ــت آدم را ب ــات و آدمی ــرت و احساس ــا غی اینه
ــی از  ــز جزئ ــا نی ــه م ــی ک ــل، دیگران ــند و در مقاب می کش
ــعر  ــداق ش ــه مص ــی ک ــتیم، از آن»آی آدم ها«ی ــان هس آن

ــم هســتند: ــن فیل ــا و مخاطــب ای نیم

آی آدم ها
که در ساحل نشسته ، شاد و خندانید

یک نفر در آب دارد می سپارد جان
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بخوانید و ســالم باشــید

نخود فرنگی
ــروه ب  ــای گ ــن ه ــار از ویتامی ــی و سرش ــن گیاه ــوب پروتئی ــع خ ــک منب ــاال و ی ــر ب ــاوی فیب ح

ــاه، در کاهــش ســاخت  ــن گی بعــاوه ویتامیــن ث اســت. اســید فولیــک و ویتامیــن ب 6 ای
ــن مولکــول  ــر اســت. ای ــاک اســت، موث ــک مولکــول خطرن ــه ی هموسســتئین ک

رگ هــای خونــی را تخریــب مــی کنــد و باعــث گرفتگــی رگ هــا مــی شــود. 
نخــود فرنگــی یکــی از مهمتریــن غذاهایــی اســت کــه اگــر شــما احســاس 

خســتگی و بــی حالــی مــی کنیــد، مــی توانــد جــزء رژیــم غذایــی شــما 
قــرار گیــرد. ویتامیــن ث موجــود در آن نیــز در کاهــش خطــر ابتــا 

بــه ســرطان خــون، غــدد لنفــاوی، ریــه و پانکــراس موثــر اســت.

لیمو ترش
ــه  ــپرتین ک ــیترین و هس ــد اریوس ــی مانن ــودن فاونوئیدهای ــردارا ب ــه خاط ــو ب لیم
ــاال  ــی اکســیدانی ب ــدرت آنت ــا ق ــوه ای ب ــات شــیمیایی طبیعــی هســتند، می ترکیب
شــناخته مــی شــود. همچنیــن بــا بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و بعضــی ســرطان هــا 
ماننــد ســرطان مــری، معــده، روده بــزرگ و حلــق نیــز مقابلــه مــی کنــد. فاونوئیدها 
و لیمونوئیدهــای لیمــو در کنــار فیبرهــای حــل شــدنی آن ماننــد پکتیــن، بــه تنظیــم 
ــرم  ــر 100 گ ــز ه ــری نی ــدار کال ــر مق ــد. از نظ ــی کن ــک م ــون کم ــترول خ کلس

میــوه، 52 کیلــو کالــری دارد کــه پــس از پرتقــال و نارنگــی قــرار مــی گیــرد.
ــاالدها،   ــواع س ــه ان ــا از آن در تهی ــده ت ــث ش ــو باع ــر لیم ــی نظی ــم ب ــر و طع عط
دســرها، مــرغ و ماهــی اســتفاده کــرد. پــس شــما هــم حتمــا آن را در برنامــه روزانــه 

خــود بگنجانیــد.

انبه
ــاالی  ــدار ب ــر مق ــه خاط ــتوایی ب ــی اس ــای نواح ــوه ه ــر می ــد دیگ ــز مانن ــه نی انب

پلــی فنــول هــا؛  بــه مولکــول هــای ارگانیــک، معــروف اســت. ایــن ترکیبــات 
ــه شــمار  ــی اکســیدان ب ــی از آنت ــع غن ــه منب ــه انب باعــث مــی شــود ک

ــکال هــای  ــدن توســط رادی ــده ب ــد کــه از ســلول هــای آســیب دی آی
آزاد محافظــت مــی کنــد. بــه عــاوه،  تحقیقــات آزمایشــگاهی نشــان 
مــی دهــد کــه آب انبــه خاصیــت ضــد ســرطانی دارد. ویتامیــن بــاالی 

انبــه و همچنیــن فیبرهــای حــل شــدنی آن مــی تواننــد کلســترول بــد 
ــا پوســت صــاف را انتخــاب  ــا رســیده و ب ــه هــای کام ــد. انب خــون را کاهــش دهن
ــد،  ــی کن ــریع م ــدن آن را تس ــراب ش ــه خ ــال ک ــداری آن در یخچ ــد و از نگه کنی

خــودداری کنیــد.
تنهــا 134 کیلوکالــری موجــود در هــر میــوه ایــن قابلیــت را بــه آن مــی دهــد کــه 
در تمــام اوقــات ســال قابــل مصــرف باشــد و بتــوان از آن در ترکیــب خوراکــی هــای 

مختلــف اســتفاده کــرد. 

هاجر دورقی / کارشناسی صنایع غذایی - واحد بازرگانی
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بامبو، گیاه مرطوب
 از چنــد ســال پیــش، خریــد بامبــو کــه زادگاهــش کشــور چیــن اســت، در کشــور مــا بشــدت 
رایــج شــد. ایــن گیــاه غیــر از جنبــه تزئینــی، خــواص درمانــی هــم دارد؛ ســاقه آن می توانــد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرده و ب ــت ک ــراف دریاف ــوای اط ــرم را از ه ــیدکربن و کلروف ــزن، منواکس بن
ــد.  ــد می کش ــم ق ــر ه ــا 5 /1 مت ــان ت ــای آپارتم ــو در فض ــد. بامب ــاک کن ــه را پ ــوای خان ه
ایــن گیــاه هیدروفونیکاســت، یعنــی بــه خــاک نیــاز نــدارد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای بامبــو، 
ایجــاد رطوبــت در فضــای خانــه اســت؛ بنابرایــن یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای نگهــداری 
آن اتــاق خــواب کــودکان اســت. ایــن ویژگــی، معجــزه ایــن گیــاه بــرای لطافــت هــوای خانــه 
ــت آن را از  ــی اس ــو کاف ــه زدن بامب ــرای قلم ــت. ب ــال اس ــک س ــرم و خش ــای گ در فصل ه

ناحیــه گــره ســاق هاش ببریــد و داخــل ظــرف شیشــه ای بگذاریــد تــا ریشــه بدهــد.

آلوئه ورا، جذب گازهای سمی
 بیشــتر مــا ایــن گیــاه را بــه عنــوان گیاهــی بــرای درمــان ســوختگی ها و حفــظ ســامت 
پوســت می شناســیم، عــاوه بــر ایــن بــرای رفــع مشــکات گوارشــی بویــژه زخــم معــده، 
ــه   ــت ک ــای آلوئه وراس ــی از ویژگی ه ــا بخش ــا اینه ــد، ام ــه می کنن ــرف آن را توصی مص
یکــی از بهتریــن گیاهــان بــرای تصفیــه هــوای منــزل اســت. ویژگــی ایــن گیــاه جــذب 
ــه بــه دلیــل برگ هــای گوشــتی آن اســت. هــر  گازهــای ســمی موجــود در هــوای خان
چــه برگ هــای ایــن گیــاه گوشــتی و پرآب تــر باشــد، تاثیــرش در تصفیــه هــوای منــزل 
بیشــتر اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت از انــواع بــزرگ و پربــرگ ایــن گیــاه اســتفاده کنیــد.

زنبق، جارو برقی هوا
 ایــن گیــاه یکــی از گل هــای ویــژه فصــل بهــار اســت کــه مــی تــوان ایــن 
گل را کاشــت و بــه صــورت گلــدان در خانــه نگهــداری کــرد. بــه ایــن گیــاه 
ــی  ــای خطرناک ــه ترکیب ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــوا می گوین ــی ه جاروبرق
ماننــد تری کلرواتیلــن، فرمالدئیــد و بنــزن را جــذب می کنــد. ایــن گیــاه در 
آپارتمــان براحتــی قابــل نگهــداری اســت، چــون بــه نــور زیــادی نیــاز نــدارد، 
امــا رطوبــت آن بایــد همیشــه تامیــن باشــد. بــرای داشــتن ایــن گیــاه کافــی 
ــاک  ــا خ ــدان ب ــل گل ــد و آن را داخ ــی ها بخری ــاز آن را از گلفروش ــت پی اس

مرغــوب بکاریــد، نــور غیرمســتقیم آفتــاب فرامــوش نشــود.

بنفشه، گیاه تب بر
 گل هــا و برگ هــای ایــن گیــاه دارای آلکالوئیــدی بــه نــام ویولیــن همــراه بــا مقداری اســید سالیســیک 

و مقــداری اســانس و مــواد دارویــی دیگــر اســت. مــزاج آن ســرد و تــر و گیاهــی 
ــت.  ــی اس ــد کم خواب ــر و ض ــط آور، تب ب ــرا، خل ــهل صف ــن، مس ملی

چنانچــه از پــودر خشــک کــرده گل هــای آن مقــدار یــک مثقــال 
ــا مقــدار دم کــرده آن دو  ــر مســهلی دارد ام خــورده شــود اث
مثقــال اســت کــه معمــوالً بــا داروهــای دیگــر یــا بــه تنهایــی 

ــود. ــورده می ش خ
ســینه پهلو،  ســرماخوردگی،  نظیــر  ناراحتی هایــی  در 
آنفلوآنــزا و تب هــای گــرم مــزاج دیگــری ماننــد تــب، 

ــزاج و  ــرم م ــای گ ــه، زکام ه ــب، ذات الری ــودرد، ذات الجن گل
ــو و  ــم کاه ــا تخ ــه را ب ــوان گل بنفش ــش ها می ت ــونت ش خش

تخــم خشــخاش، از هرکــدام دو مثقــال گرفتــه و دم کــرد و آب صــاف 
کــرده آن را میــل کــرد. بــرای دفــع صفــرا بنفشــه را بــا آلــوی زرد جوشــانده 

و می خورنــد. بــرای مــداوای اســهال های صفــراوی یــک مثقــال شــیر خشــک و ســه مثقــال از پــودر 
ــد. ــار می خورن ــدت دو روز و روزی دوب ــرده و در م ــوط ک ــه را مخل گل بنفش
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- شرکت بریتانیایی ـ سوئدی داروسازی است که دفتر مرکزی آن در شهر لندن است.
ــانوفی،  ــس، س ــرز، نوارتی ــس از فای ــروش پ ــزان ف ــر می ــال 2009 از نظ ــرکت در س ــن ش - ای
ــت. ــده اس ــناخته ش ــان ش ــی جه ــرکت داروی ــن ش ــوان پنجمی ــه عن ــن ب ــمیت کای گاکسواس

ــه  ــان عرض ــور جه ــش از 100 کش ــود را در بی ــی خ ــوالت داروی ــترازنیکا محص ــرکت آس - ش
ــه  ــوان ب ــد مــی ت ــد مــی کن ــه صــورت عمــده تولی ــن شــرکت کــه ب ــد. از داروهــای ای مــی نمای
انــواع داروهــای ســرطانی، قلــب و عــروق، دســتگاه گــوارش، ضــد عفونــت، اعصــاب، تنفســی و ضــد 

التهــاب اشــاره کــرد.
- شــرکت آســترازنیکا در ســال 1999 از طریــق ادغــام شــرکت ســوئدی آســتراو شــرکت بریتانیایــی 

زنکاگروپ تأســیس شــد.
- آســترازنیکا در فهرســت اولیــه بــازار بــورس لنــدن قــرار دارد و در تاریــخ 23 دســامبر 2011 بــا 
ــورس اوراق  ــزرگ در ب ــن شــرکت ب ــوان دهمی ــه عن ــد ب ــارد پون ــادل 39.5 میلی ــازاری مع ارزش ب

بهــادار لنــدن انتخــاب شــد.

شرکت داروسازی آسترازنیکا

28نشریه داخلی داروسازی تولیددارو / زمستان 95



شــعله هــای ســرکش و خشــمگین و ســوزان را فــرو مــی نشــانی بــا دنیایــی 
ــچ  ــا هی ــی ت ــی افکن ــه م ــش، پنج ــا آت ــبت را ب ــه روز و ش ــره. هم از دله

ــه چشــم نبنــدد. ــی خان ــواده ای، شــبی را ب خان
پیشــانی تــو را مــی بوســم کــه خــط هــای سرنوشــت بســیاری از انســان هــا 

بــه پیشــانی تــو گــره خــورده اســت.
سرنوشــت هــای ســوخته را بــا ابرهــای عشــق، بــه بهــار پیونــد مــی زنــی و 

هــر کجــا کــه قــدم مــی گــذاری، امیــد جوانــه مــی زنــد.
تــو مــی توانــی عشــق و امیــد را از زیــر انبوهــی از خاکســتر بیــرون بکشــی 

و آســمان آبــی را بــه پنجــره هــای دود گرفتــه نشــان بدهــی.
ــدت،  ــد و لبخن ــدی ان ــای ناامی ــه ه ــن ثانی ــو، نشــانه آخری ــای ت دســت ه

ــت. ــاره اس ــروعی دوب ــی و ش ــاز زندگ آغ
ــه خاکســتر  تنهــا دشــمنی کــه مــی شناســی، آتشــی اســت کــه چشــم ب

ــه امیــد دیگــران دلبســته اســت. کــردن خان
تــو مهربــان تریــن آشــنایی هســتی کــه بــه یــاری امیدهایــی مــی شــتابی 

کــه تــا خاکســتر شــدن، زمانــی بیــش، فاصلــه ندارنــد.
ــه دســت هــای کوچــک تــو گــره خــورده  ــه هــای بــزرگ ب سرنوشــت خان
ــید،  ــش اندیش ــرکش آت ــای س ــعله ه ــه ش ــوان ب ــی ت ــه ای نم ــت. ثانی اس

ــو نباشــد. وقتــی کــه نامــی از ت
ــی دلهــره و اضطــراب پشــت ســر  ــچ شــبی را ب ــم کــه هی خــوب مــی دان
نگذاشــته ای. شــب هایــت را پــاس مــی داری تــا خــواب شــهر، بــه آرامــش 
بگــذرد. پشــت پلــک هــای تــو آرامــش جریــان دارد. تــو از هــزاران فرشــته 

نجــات زمیــن ایــن شــهرهای دور و نزدیکــی کــه مــن مــی شناســم.
همیشه باش تا آتش، خاکسترنشین شود.

)عباس محمدی(
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داروسازی در انگلستان
تحصیــل رشــته داروســازی در انگلســتان بــرای داروســاز شــدن دو 

راه وجــود دارد:
اگر لیسانس داروسازی را در انگلستان بگیرید:

MPharm کــه بــه عنــوان مــدرک لیســانس ارزشــیابی مــی شــود، 
4 ســال طــول مــی کشــد

دوره ی 1 سال ی کار آموزی
آزمون ثبت داروسازان

ثبت به عنوان داروساز معتبر

Master of Pharmacy )MPharma(:
ایــن تنهــا مــدرک قابــل قبــول و بــه عنــوان اولیــن گام در مســیر 

ثبــت داروســاز معتبــر شــناخته شــده اســت.
General Pharmaceutical Council )GphC(،
 شــورای عمومــی داروســازی، ایــن مــدرک را ارزشــیابی و توســط 
در  و  گــردد  مــی  اعطــا   University College London
دانشــگاه King college London انگلســتان کــه یکــی از 
معتبرتریــن دانشــگاه هــا در زمینــه علــم داروســازی مــی باشــد،
ــی  ــه عنــوان مقطــع کارشناســی و 1 ســال پایان ــه ب 3 ســال اولی
بــه عنــوان فــوق لیســانس مــی باشــد و در پایــان دانشــجو مــدرک 

کارشناســی ارشــد داروســازی را اخــذ مــی کنــد.
اگــر داروســاز از خــارج و در اتحادیــه اروپــا فــارغ التحصیــل شــده 

: شد با
)OSPAP( برنامه یک ساله آموزش داروسازان خارج از کشور

دوره ی 1 سال ی کار آموزی
آزمون ثبت داروسازان

ثبت به عنوان داروساز معتبر
ــا در  ــه اروپ ــا اتحادی ــارج و ی ــازان خ ــرای داروس ــه ب ــن برنام ای
راســتای توســعه مهــارت هــای داروســازی بالینــی و مهــارت هــای 
ــل  ــی قاب ــات داروی ــت خدم ــت تقوی ــی الزم جه ــی علم مدیریت
ارائــه در کشــور مبــدا مــی باشــد. اتمــام ایــن دوره تمــام 
ــدارک ــب م ــه کس ــه( ب ــاعت در هفت ــه )35 س ــت 12 ماه وق
 Master of science degree)MSC( 
ــت ــه ثب ــی ب ــود ول ــی ش ــم م ــی خت ــی داروی ــر علم ــا مدی  ی
 )General Pharmaceutical Concil )GphC در

نمی انجامد.
ایــن برنامــه بــر اســاس الویــت های بهداشــتی و ســامت ســازمان 
جهانــی بهداشــت تنظیــم و داوطلــب بایــد آشــنایی کامــل بــا نــرم 

افزارهای Word،Excel و Power point داشــته باشــد.
ــش از  ــجویان بی ــاز و دانش ــال 1996 آغ ــه Msc در س برنام

40 کشــور دنیــا در ایــن دوره فــارغ التحصیــل شــده انــد. آنهــا در 
مقاطــع داروســازی بالینــی در بیمارســتان هــا یــا وزارتخانــه هــای 

دولتــی و یــا در دانشــگاه هــا امــکان کار خواهنــد داشــت.
دوره های یکساله کار آموزی

ـ حداقل 52 هفته تمام وقت کار آموزی الزم است
ـ کار آموزی زیر نظر استاد مربوطه

ـ حداقل 4 بار تحت نظر استاد ارزیابی شود
ـ موفقیــت در آزمــون ثبــت داروســازان )فقــط 3 بــار حق شــرکت 

در آن را داریــد(
ــاز،  ــارت داروس ــات و مه ــودن اطاع ــه روز ب ــان از ب ــرای اطمین ب
نبایــد از زمــان موفقیــت در امتحــان کار آمــوزی و کســب مــدرک 
کارشناســی ارشــد OSPAP، بیشــتر از 4 ســال و از زمــان مدرک 

MPharm کارشناســی، بیشــتر از 8 ســال گذشــته باشــد.
Msc in pharmaceutics: کارشناســی ارشــد داروسازی 

ــازی در صنعت داروس
صنعــت داروســازی شــامل علــم طراحــی دارو اســت. ایــن برنامــه 
در پاســخ بــه نیــاز صنعــت داروســازی بــه دانــش پژوهــان 
متخصــص و ماهــر اســت و بــرای داروســازانی اســت کــه تمایــل 
ــازی  ــت داروس ــد دارو در صنع ــق و تولی ــر تحقی ــد و در ام دارن

ــد. ــت کنن فعالی
Msc in drug delivery: کارشناســی داروســازی در 

ــش دارو ــر پخ ام
 MSc ایــن شــاخه داروســازی در ســال 2015 مجــدداً بــه عنــوان
ــال 2002،   ــد. در س ــد ش ــی خواه in Pharmaceutics معرف
ــد دارو در  ــود تولی ــتای بهب Drug delivery Msc in، در راس

صنعــت داروســازی معرفــی شــده بــود.
Master of Research )MRes( Drug Sciences

طــرح کارشناســی ارشــد داروســازی در امــر مطالعــات و تحقیقات 
ــرای  ــاز را ب ــه داروس ــت ک ــد PHD اس ــی، در ح ــع داروی صنای

صنایــع داروســازی و صنایــع Biotec آمــاده مــی ســازد.

مهناز صمدی / کارشناس روابط عمومی ـ واحد بازرگانی
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دوره یکســاله شــامل تدریــس و تحقیــق اســت کــه متناســب 
بــا برنامــه مطالعــات آزمایشــگاه انتخــاب شــده بــرای داروســاز 
شــرکت کننــده و بــا هــدف آمــوزش مهــارت هــای تحقیــق، 

طراحــی شــده اســت.
دانشگاه لندن، دانشکده داروسازی

ــن ــج انجم ــوان کال ــت عن ــال 1842، تح ــج در س ــن کال  ای
 دارویــی و توســط انجمــن دارویــی ســلطنتی انگلســتان
)Royal Pharmacutical society of Great Britain(

تاســیس گردیــد. ایــن تنها کالــج تخصصــی آزاد در انگلســتان 
اســت کــه در ادغــام امــر آمــوزش و امــر تحقیقــات در رشــته 
ــوده  ــدم ب ــش ق ــازی پی ــت داروس ــته صنع ــازی و رش داروس

اســت.
مکان های دیدنی لندن

ــل  ــال قب ــه 2000 س ــت ک ــس اس ــت انگلی ــدن، پایتخ لن
ــام Londinium پایــه ریــزی شــد.  ــا ن توســط رومــی هــا ب
ــهر  ــن ش ــزرگ تری ــی ب ــای متوال ــرن ه ــرای ق ــهر ب ــن ش ای
اروپــای غربــی بــود. حتــی در ســال 1700 میــادی، بیــش از 
575،000 نفــر در ایــن شــهر زندگــی مــی کردنــد. برخــی از 

ــد از: ــارت ان ــن شــهر عب ــی ای مــکان هــای دیدن
 ) Big Ben( بیگ بن

ــن  ــگ ب ــام بی ــا ن ــه ب ــتر، ک ــت مینس ــاعت کاخ وس ــرج س ب
ــای  ــانه ه ــن نش ــروف تری ــی از مع ــود، یک ــی ش ــناخته م ش
لنــدن اســت. در زمــان ســاخت بــرج در ســال 1858، ســاعت 

ــود. ــان ب ــاعت در جه ــن س آن بزرگتری
)London Eye( چشم لندن

چشــم لنــدن یــک چــرخ و فلــک غــول پیکــر در مرکــز لنــدن 
اســت. از زمــان افتتــاح آن در ســال 2000، پــرواز 30 دقیقــه ای 
ــار  ــدن را در اختی ــه از لن ــی و 360 درج ــره ای عال آن، منظ

بازدیــد کننــدگان قــرار مــی دهــد.
)Houses of parliment( پارلمان

ــا،  ــان بریتانی ــس پارلم ــکان دو مجل ــان، م ــای پارلم ــه ه خان
در ســال 1870 ســاخته شــد. ایــن ســاختمان بســیار عظیــم، 
)bing ben(ــرج ســاعت نمادیــن خــود ــه خاطــر ب بیشــتر ب

شــناخته شــده اســت.
)Buckingham Palace( کاخ باکینگهام

کاخ باکینگهــام، یکــی از محبــوب تریــن جاذبــه های توریســتی 
لنــدن بــوده و معــروف تریــن کاخ لنــدن اســت. ایــن قصــر 
ــتفاده  ــه اس ــمی ملک ــت رس ــل اقام ــوان مح ــه عن ــوز ب هن

مــی شــود.
)Tower Bridge (تاور بریج

تــاور بریــج لنــدن، یکــی از شــناخته شــده تریــن پــل هــا در 
جهــان اســت. بــا وجــود اینکــه در زمــان ســاخت پــل در ســال 
ــی  ــد، ول ــراز تنفــر مــی کردن 1894 بســیاری از افــراد از آن اب
ایــن پــل بــه ســرعت تبدیــل بــه یکــی از محبــوب تریــن نقــاط 

دیدنــی لنــدن شــد.
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■ شرکت در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی در شرکت مینو.
■ گرامیداشت فقدان یار دیرین امام و رهبری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی.

■ شرکت در مراسم تشیع شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پالسکو.
■ تجلیل از مقام شهدای آتش نشان با حضور در ایستگاه 38 واقع در چهار راه یافت آباد با اهداء تاج گل.

■ حضور در حرم مطهر حضرت امام )ره( به مناسبت 12 بهمن سالروز ورود امام )ره( به میهن اسالمی.
■ بر پایی مراسم جشن پیروزی انقالب اسالمی در محل رستوران آقایان با حضور پرسنل و مدیران شرکت. 

■ حضور در راهپیمائی 22 بهمن. 
■ بر پایی مراسم عزاداری به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا )س ( در نماز خانه شرکت. 

ــت و  ــوش، صح ــی خ ــی آرزوی ایام ــو شمس ــال ن ــیدن س ــرا رس ــک ف ــرض تبری ــن ع ــددارو ضم ــیج تولی ــت بس ــگاه مقاوم پای
ــرای  ــه را ب ــادی و خالصان ــت جه ــق خدم ــای محترمشــان و توفی ــواده ه ــکاران و خان ــوم هم ــرای عم ــت ب ــا امنی ــوام ب ســالمتی ت
ــور  ــال ســالمتی و ظه ــد متع ــتار اســت و از درگاه خداون ــران خواس ــوری اســالمی ای ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــی خدمتگــذاران ب تمام

حضرت مهدی )عج ( و طول عمر مقام معظم رهبر امام خامنه ای را مسئلت داریم.

اللهم انا نرغب علیک فی دولة کریمه     
اللهم عجل لولیک الفرج     

پایگاه مقاومت شهید نیکبخت تولیددارو     

اهم فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج در فصل زمستان 95  
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اخبار داخلی

■ آشنایی با همکاران جدید
- سرکار خانم سمیرا ملکی کارشناس اداری - جناب آقای  افشین منهوئی رئیس فنی داروئی  

- جناب آقای جواد سعادتی پرسنل تولید - سرکار خانم سارا بغم کارشناس سیستم  
- جناب آقای حسین قیصری پرسنل تولید

■ تبریک تولد فرزند
با عرض تبریک به همکار محترم حمید علی محمدی

اطاعیه
بنــا بــه تصمیمــات، بــه اطــاع مــی رســاند نشــریه در نظــر دارد بــه بهتریــن مقالــه بــه انتخــاب مخاطبــان جوایــزی را 
اهــدا نمایــد. لــذا، عزیــزان مــی تواننــد نظــر خــود را درخصــوص بهتریــن مقالــه ایــن شــماره نشــریه، در ذیــل پاســخ 

نامــه مرقــوم فرماینــد.

■ پیام تسلیت
مطلع شدیم همکاران گرامی 

جنــاب آقــای الیــاس امینــی 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- کدامیک از گزینه های زیر جزء  اطاعات شناسایی ظروف حاوی 
مواد در عملیات تولید می باشد.

الف( نام ماده – کد ماده
ب( شماره دریافت یا کنترل

ج( وزن ماده
د( تمام موارد

2- کدامیک از عناصر زیر، عناصر اصلی ارتباط بدن انسان با محیط 
پیرامون می باشد.

الف( عصب های خارجی
ب( ماهیچه ها

ج( عصب های داخلی
د( گزینه الف و ب

3- کدامیک از نشانه های زیر جزء  بیماری ALS می باشد.
الف( دیدن

ب( ضعف در تنفس
ج(شنیدن

د( خونریزی
4- عایم عفونت های تحتانی دستگاه تنفسی عبارتند از:

الف( تب و  لرز
ب( خروج چرک از گوش

ج( پوکی استخوان
د(گزینه الف و ب

5- مزایای که شیر خشک نسبت به شیر مادر دارد چیست.
الف( بیشتر دیده شدن زردی در نوزادان

ب( کاهش افسردگی در مادران
D ج( نیاز نداشتن به مکمل ویتامین

د( گزینه الف و ج

6- ویروس مولد زگیل چیست.
HIV)الف
HPV)ب
PCE )ج
 CPR)د

7- کدامیک از داروهای زیر در درمان نقرس مناسب می باشد.
الف( تیدوریک

ب( فبوکسوستات
ج( آلوپورینول
د( تمام موارد

8- کدامیک از گزینه های زیر اشتباه است.
الف( نخود فرنگی در کاهش ساخت هموسستئین موثر است
ب( ریشه گیاه بنفشه دارای آلکالوئیدی به نام ویولین است

ج(زنبق به گیاه جاروبرقی هوا معروف است
د( به گیاهی که به خاک نیاز ندارد هیدروفونیکا می گویند

9-نویســنده کتــاب چــه کســی پنیــر مرا جــا به جــا کرد چه کســی 
می باشد.

Karen Baxter )الف
Joseph T.Dipiro )ب
spenser johnson )ج

د( هیچکدام
10- شرکت داروسازی آسترازنیکا در چه سالی و از طریق  چه 

شرکتهایی تأسیس شد.
الف( 1999 – آستراو  و  زنکا گروپ

ب(  2000 – فایزر و آستراو
ج( 2000 – زنکا گروپ و فایزر

د( 1999- فایزر و آستراو

مسابقه

اسامی برندگان مسابقه نشریه سی و نهم: خانم مریم رمضانی، آقایان سید علی صادق زاده و مهدی رحیمی
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