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در فصل نامــه درمان ياب تالش زيــادي در جهت تطابق مطالب با 
اســتانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. 
اما از آنجا که پزشــكي دانشي هميشه در حال تغيير است، مطالب 
ارائه شده را الزاماً کامل و عاري از خطا نمي دانيم. ارجح آن  است که 
خواننده محترم، اين اطالعات را قبل از به کارگيري، با رجوع به منابع 

ديگر نيز تأييد نمايد.

مطالب مندرج الزاما مطابق ديدگاه های نشريه نيست و بازتاب دهنده 
نظر نويسندگان يا مصاحبه شوندگان محترم است.

نشريه از دريافت مقاالت و ديدگاه صاحب نظران استقبال می کند.

تمامی حقوق محفوظ است و هرگونه نقل، انتشار، اقتباس يا برداشتي 
بدون ذکر ماخذ ممنوع است.

با ســپاس فراوان از)به ترتیب حروف الفبا(   دکتر معصومه 
ابتکار، دکتر سیدابوالفضل افجه اي، دکتر مهدی پیرصالحی، 
دکتر حمیدرضا جباری، دکتــر حمیدرضا جماعتی، دکتر 
عبدالرحمان رســتمیان، دکتر مصطفی قانعی، دکتر محمد 
قرگزلو، دکتر منیژه مصطفی قره باغی، دکتر علی کاییدی، دکتر 
اردا کیانی، دکتر پریسا محققی، دکتر مسعود موحدی، دکتر 
شاهین نریمان، دکتر مراد هاشم زهی وروابط عمومی سازمان 
غذا و دارو، سازمان محیط زیست، انجمن تحقیقات راینولوژی 
ایران، انجمن آسم و آلرژي ایران، انجمن متخصصین داخلی 

که ما را در انتشار این فصلنامه یاری دادند. 

فصل: مقاالتفصل اول: خبرنامه

فصل سوم: بیماری های ریه

فصل پنجم:آلرژی

فصل دوم: آلودگی هوا

تازه های  داروهای تنفسی

تازه های پزشکی

میزگرد آلرژی
 دکتر محمد قرگزلو و دکتر مسعود موحدی

مقایسه تاثیر کورتیکواستروئیدهای 
استنشاقی و ترکیبات بتا آگونیست

COPD طوالنی اثر در جلوگیری از تشدید 

فصل چهارم:نوزادان نارس

ارزش اسپیرومتری و تست چالش ورزشی
 در تشخیص و پایش آسم در کودکان

اسپری بینی آزالستین در درمان رینیت 
آلرژیک و غیر آلرژیک

درمان ترکیبی با اسپری بینی آزالستی 
و فلوتیکازون در درمان بیماران با رینیت 

آلرژی فصلی

 مقایسه ویژگی های داروهای استنشاقی
دکتر امیرحسین معینی

Chiesi تاریخچه شرکت دارویی
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رویداد ها

معصومه ابتکار

دکترحمیدرضا جماعتی

دکتر حمیدرضا جباری

دکتر اردا کیانی

دکتر مهدی پیر صالحی

دکتر پریسا محققی

دکتر شاهین نریمان

دکتر عبدالرحمان رستمیان

دکتر مراد هاشم زهی

دکتر علی کاییدی

دکتر مصطفی قانعی

آلودگی هوا با ما چه می کند؟

تأمین دارو برای ریه های بیمار

دارو درمانی برای بیماران ریوی

تولید و واردات  داروهای بیماران  ریوی

آسم وچالش اقتصاد درمان

قبل و بعد از تولد نارس ها

تالش برای نجات نوزادان نارس

چکیده مقاله
 دکتر منیژه مصطفی قره باغی

چکیده مقاله
دکتر سیدابوالفضل افجه اي

شرایط اضطرار هوا
 نفس ها را تنگ می کند

سیاستگذاری
 برای مواجهه با آسم

آرزوی تنفس
 در یک  هوای سالم



سخن آغازین

سرمقاله

همـــه مـــی دانيـــم ريـــه هـــا نقـــش کليـــدی و  حساســـی را بـــرای حفـــظ و 
ـــای  ـــوس در فض ـــد محب ـــر چن ـــا ه ـــه ه ـــد. ري ـــده دارن ـــا برعه ـــات م ـــتمرار حي اس
ـــک  ـــا از ي ـــرای برخـــوردار  شـــدن م ـــن عضـــو ب ـــا مهمتري قفســـه ســـينه هســـتند، ام
ـــرای  ـــاس آزادی را ب ـــم احس ـــی خواهي ـــت م ـــر وق ـــتند. ه ـــالم هس ـــس آزاد و س تنف
ـــتان،  ـــد در کوهس ـــق و ممت ـــای عمي ـــيدن ه ـــس کش ـــم، نف ـــف کني ـــر توصي يكديگ
ـــيدن  ـــس کش ـــه نف ـــرا ک ـــم. چ ـــی کني ـــاداوری م ـــه را ي ـــار رودخان ـــا کن ـــگل ي جن
ـــی  ـــت. وقت ـــه معيش ـــدن از دغدغ ـــارغ ش ـــی ف ـــی، يعن ـــی زندگ ـــات، يعن ـــی حي يعن
ـــه ی  ـــات هم ـــتر اوق ـــتيم، بيش ـــغلی هس ـــره و ش ـــور روزم ـــام ام ـــال انج ـــه در ح ک
ـــر  ـــيدن فك ـــس کش ـــه نف ـــم و ب ـــام می دهي ـــه انج ـــت ک ـــش کاری اس ـــمان پي حواس
ـــز  ـــيدن تمرک ـــس کش ـــت روی نف ـــون الزم نيس ـــتيم. چ ـــران آن نيس ـــم. نگ نمی کني
کنيـــم و خـــودش خودبه خـــود انجـــام می شـــود. ولـــی امـــان از لحظـــه ای کـــه 

ـــد. ـــل کن ـــود عم ـــه خ ـــه وظيف ـــد ب ـــفنج نتوان ـــبيه اس ـــدودی ش ـــا ح ـــگ و ت ـــو صورتی رن ـــن عض اي
ـــای  ـــده ه ـــا آالين ـــود ي ـــرف ش ـــات مص ـــی دخاني ـــی وقت ـــتند، ول ـــوی هس ـــی ق ـــور طبيع ـــه ط ـــا ب ـــه ه ري
ـــه  ـــم و تجرب ـــد. عل ـــيب بينن ـــی آس ـــه راحت ـــت ب ـــن اس ـــد، ممك ـــه بياوردن ـــه آن هجم ـــی ب ـــی و مصنوع طبيع
ـــر  ـــذار ب ـــر گ ـــل تاثي ـــن عوام ـــی از مهمتري ـــی يك ـــهرهای صنعت ـــوا در ش ـــی ه ـــه آلودگ ـــد ک ـــان داده ان نش
ـــال آن دود  ـــه دنب ـــهری و ب ـــک ش ـــت. ترافي ـــدن اس ـــی ب ـــتم تنفس ـــزای سيس ـــاير اج ـــا و س ـــه ه ـــرد ري عملك
ـــوای  ـــد ه ـــده ان ـــبب ش ـــر س ـــور ديگ ـــا فاکت ـــوا و ده ه ـــی ه ـــده، وارونگ ـــع آالين ـــا، صناي ـــل ه ـــم اتومبي متراک
ـــوم  ـــب و هج ـــی مناس ـــش گياه ـــش پوش ـــد. کاه ـــذاب بياندازن ـــه ع ـــان را ب ـــه هايم ـــی ري ـــای صنعت ـــهر ه ش

ـــت.  ـــرده اس ـــف ک ـــا را مضاع ـــده ه ـــار آالين ـــده و فش ـــت ش ـــر عل ـــد ب ـــم مزي ـــا ه ريزگرده
ـــد اشـــتغال  ـــات ســـاکنين باي ـــه شـــكلی اســـت کـــه گاهـــی اوق در شـــهر هـــای کوچـــک وضعيـــت اشـــتغال ب
ـــد.  ـــت آورن ـــده بدس ـــع آالين ـــدازی صناي ـــاک و راه ان ـــوای پ ـــت دادن ه ـــای از دس ـــه به ـــود را ب ـــان خ جوان
ـــوان  ـــه دارای ت ـــكار و البت ـــراد بي ـــند و اف ـــده باش ـــه ش ـــتغال در منطق ـــث اش ـــايد باع ـــا ش ـــه ه ـــن کارخان اي
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــلما آلودگ ـــا مس ـــوند ام ـــت ش ـــه فعالي ـــغول ب ـــا مش ـــه ه ـــن کارخان ـــد در اي ـــته ان کار توانس
ـــث  ـــد و باع ـــی ده ـــرار م ـــر ق ـــرض خط ـــاکنين را در مع ـــر از س ـــياری ديگ ـــان بس ـــد ج ـــی کن ـــاد م ـــهر ايج ش

ـــود.  ـــی ش ـــهروندان م ـــی ش ـــی برخ نارضايت
ـــازل  ـــل من ـــای داخ ـــی فض ـــه حت ـــه ک ـــش رفت ـــه ای پي ـــه گون ـــت ب ـــته وضعي ـــالهای گذش ـــفانه در س متاس
ـــای کوچـــک، مصـــرف  ـــی و آشـــپزخانه ه ـــای بســـته آپارتمان ـــی در فضاه ـــن نيســـتند. زندگ ـــدان ايم ـــم چن ه
ـــی هســـتند  ـــا، همگـــی گوشـــه هـــای کوچكـــی از پازل ـــا و اســـپری ه ـــات و اســـتفاده از حشـــره کـــش ه دخاني

ـــود. ـــه ش ـــه آن توج ـــزل ب ـــط من ـــوا در محي ـــای ه ـــی ه ـــوص آلودگ ـــد در خص ـــه باي ک
ـــا شـــرايط  ـــف زيســـت محيطـــی ب ـــا آلودگـــی هـــای مختل ـــا در مواجهـــه ب ـــی کـــه زندگـــی روزمـــره م در حال
ـــه  ـــوان ري ـــه ت ـــک ب ـــو و کم ـــک س ـــا از ي ـــه ه ـــالمت ري ـــظ س ـــرای حف ـــالش ب ـــی رود، ت ـــش م ـــی پي اينچنين
ـــن شـــماره  ـــا در اي ـــر اســـت و م ـــكار ناپذي ـــک ضـــرورت ان ـــراد بيمـــار و در معـــرض خطـــر از ســـوی ديگـــر، ي اف
ـــه  ـــه کشـــورمان، گفتمـــان مربوطـــه را ب ـــوق تخصصـــان ري ـــدد ف ـــا م ـــرآن هســـتيم ب ـــاب ب ـــان ي از نشـــريه درم

ـــر نزديـــک ســـازيم. سياســـتگذاری موثرت

آزادی نفـس

سعید اویس
سردبیر

ـــهرهای  ـــاکنان ش ـــه س ـــت ک ـــاليان درازی اس س
بـــزرگ آرزوی نفـــس کشـــيدن در هـــوای پـــاک 
ــه  ــته هميشـ ــوا درگذشـ ــی هـ ــد. آلودگـ را دارنـ
ـــا  ـــوع آالينده ه ـــط ن ـــروزه فق ـــته و ام ـــود داش وج
عوض شـــده اســـت. روزگاری گردوغبـــار تنهـــا 
و  آســـفالت  بـــدون  خيابان هـــای  از  ناشـــی 
بيابان هـــای اطـــراف شـــهرها بـــود، ولـــی در 
عصـــر حاضـــر گـــردو غبـــار بـــا ســـرب بنزيـــن، 
ــت  ــده اسـ ــراه شـ ــل همـ ــنگ و گازوئيـ زغال سـ
ــه  ــان بـ ــدی پايشـ ــای جديـ ــرروز آالينده هـ و هـ
ــه  ــود و از همـ ــاز می شـ ــهروندان بـ ــای شـ ريه هـ
ــاص  ــر خـ ــه ديگـ ــودرو کـ ــم خـ ــر، تراکـ مهم تـ
دود  و  ترافيـــک  نيســـت.  بـــزرگ  شـــهرهای 
خروجـــی اگـــزوز در همـــه شـــهرها دردسرســـاز 

شـــده اســـت.
ـــورهای  ـــاص کش ـــط خ ـــكل فق ـــن مش ـــه اي البت
جهـــان ســـوم نيســـت و بســـياری از کشـــورهای 
ـــت وپنجه  ـــكل دس ـــن مش ـــا همي ـــز ب ـــان اول ني جه
کشـــورهای  وليكـــن  کرده انـــد،  نـــرم 
در  مديريـــت  بـــا  توانســـته اند  توســـعه يافته 
ســـطوح مختلـــف ازجملـــه مديريـــت ترافيـــک، 
بـــاال بـــردن اســـتاندارد ســـوخت، اســـتاندارد 
اجبـــاری موتـــور خودروهـــا کـــه هرســـال نيـــز 
الـــزام بـــه افزايـــش کيفيـــت آن مـــورد تعهـــد 
ـــک در  ـــمند ترافي ـــت هوش ـــرد، مديري ـــرار می گي ق
شـــهرها از يكســـو و از همـــه مهم تـــر روی آوردن 
ـــی،  ـــای آب ـــه انرژی ه ـــاک ازجمل ـــای پ ـــه انرژی ه ب
ـــمت  ـــه س ـــر ب ـــوی ديگ ـــيدی از س ـــادی و خورش ب

کاهـــش آلودگـــی حرکـــت کننـــد.
ايـــن کشـــورها در  خوش شانســـی بيشـــتر 
ـــاد  ـــرايط وزش ب ـــی و ش ـــل جغرافياي ـــوص مح خص

را نيـــز نبايـــد ناديـــده گرفـــت.
در کنـــار تمـــام آالينده هـــای يادشـــده، چنـــد 
ســـالی اســـت کـــه مشـــكلی تمـــام کشـــورهای 
اســـت.  خودکـــرده  درگيـــر  را  خاورميانـــه 
در  اصلـــی  ريشـــه  به عنـــوان  خشک ســـالی 
منطقـــه فراگيـــر شـــده اســـت و پيش بينی هـــای 
ــه  ــدن در دهـ ــديدتر شـ ــی از شـ ــی حاکـ اقليمـ
آتـــی اســـت. بـــه دنبـــال آن، بـــا خشک ســـالی 
ــه  ــه و البتـ ــای منطقـ ــن تاالب هـ ــن رفتـ و از بيـ
ـــث  ـــه باع ـــی منطق ـــک گياه ـــش تن ـــش پوش کاه
ــن  ــده و ايـــن چنديـ ــا شـ ــز گردهـ افزايـــش ريـ
ــع  ــت. درواقـ ــرده اسـ ــر خودکـ ــور را درگيـ کشـ
مشـــكل ريـــز گردهـــا يـــک مشـــكل منطقـــه ای 
ــاع  ــه اوضـ ــه بـ ــا توجـ ــت آن بـ ــت و مديريـ اسـ
آشـــوب زده منطقـــه و بحـــران و جنـــگ بســـيار 

ــت. ــار اسـ دور از انتظـ
ــت  ــت کالن، کيفيـ ــكار مديريـ ــوان راهـ به عنـ
مهم تريـــن  از  يكـــی  کـــه  تنفســـی  هـــوای 
ــت  ــده دولـ ــر عهـ ــوده، بـ ــی بـ ــای عمومـ کاالهـ
اســـت. بـــا توجـــه بـــه توضيحـــات بـــاال، شـــايد 
دولـــت بتوانـــد در مديريـــت ترافيـــک، ســـوخت، 
ــورد  ــوخت مـ ــا، سـ ــور خودروهـ ــتاندارد موتـ اسـ
مصـــرف نيروگاه هـــا و مـــواردی اين چنيـــن کـــه 
ـــرده  ـــاد ک ـــكل را ايج ـــده مش ـــه عم ـــود صدالبت خ
ــوص  ــا در خصـ ــردارد امـ ــی بـ ــت، گام مثبتـ اسـ
مشـــكل ريـــز گردهـــا بـــه نظـــر نمی رســـد کـــه 
ـــاره  ـــود رود. چ ـــه بهب ـــاع رو ب ـــدت اوض در ميان م
چـــه خواهـــد بـــود؟ ايـــن پرسشـــی اســـت کـــه 
ـــت  ـــازمان حماي ـــی و س ـــای تخصص ـــد انجمن ه باي
از محيط زيست،پاســـخ بـــه آن را در اولويت هـــای 

اصلـــی خـــود قـــرار دهنـــد.

دسترسی به هوای پاک
دکتر محمد بشری  چالش نسل امروز

محمد بشری 
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دارویی
خبرنامه

تازه های  داروهای تنفسی

سازمان غذا و داروی امريكا در دسامبر 2014 راپيواب )پراميوير( را جهت درمان 
آنفلوانزا در بزرگ ساالن تأييد کرده است.

آنفلوانزا يک بيماری واگيردار تنفسی است که توسط ويروس های آنفلوانزا ايجاد 
می ش ود. اين بيماری با تظاهرات خفيف تا شديد بروز می کند و حتی امكان 

دارد به مرگ منجر شود.
راپيواب مهارکننده نورو آميناز ويروس آنفلوانزاست و اولين مهارکننده نورو آميناز است که جهت تجويز 
وريدی تأييدشده است. اين دارو جهت تجويز در افراد 18 سال به باالی مبتالبه آنفلوانزای حاد غير پيچيده 

تجويز می شود که بيش از دو روز از بروز عالئمشان نمی گذرد.
اين دارو سومين مهارکننده نورو آمينازی است که توسط سازمان غذا و داروی آمريكا تأييد می شود اما 
اولين فرم قابل تزريق وريدی مورد تأييد است. ساير انواع مورد تأييد پيشين شامل اوسلتاميوير 

خوراکی و زاناميوير استنشاقی است.

فيبروز ريوی ايديو پاتيک حالتی است که در آن ريه ها در طی زمان به طور پيش رونده زخم می شود. 
بدين ترتيب بيمار مبتالبه اين بيماری دچار تنگی نفس، سرفه و مشكالت تنفسی به هنگام 

فعاليت های بدنی می شود. درمان های رايج IPF شامل اکسيژن درمانی، توان بخشی 
ريوی و پيوند ريه است.

سازمان غذا و داروی امريكا در اکتبر 2014 اين دو دارو را جهت درمان فيبروز ريوی 
ايديوپاتيک )IPF( تأييد کرده است.

طبق گفته دکتر کورتيس رزبراگ، مدير بررسی داروهای مرکز تحقيقات و ارزيابی 
داروهای سازمان غذا و داوری امريكا، اسبريت درمان جديدی برای بيماران مبتالبه 

فيبروز ريوی ايديوپاتيک است که نوعی بيماری مزمن ريوی محسوب می شود.
اسبريت در بيماران مبتالبه ناراحتی های حاد کبدی، کليوی و بيماران دياليزی 

توصيه نمی شود.
اوفوو مهار کننده کيناز است که راه های متعددی را در ايجاد زخم های ريوی 
مهار می کند. ايمنی و اثربخشی اين دارو در سه کار آزمايی بالينی بر 1231 

بيمار مبتالبه IPF بررسی شده است. اين دارو نيز دربيماران دچار نارسايی متوسط 
تا حاد کبدی توصيه نمی شود. به دليل ايجاد ناهنجاری بر جنين و احتمال مرگ جنين، 

خانم هايی که دارو مصرف می کنند بايد از باردار شدن جلوگيری نمايند. 

راپیواب)پرامیویر(:  
درمان آنفلوانزا

اسبریت )پیرفنیدون( 
و اوفوو )نینتدانیب(: 
درمان فیبروز ریوی 

)IPF( ایدیوپاتیک

ســازمان غــذا و داروی آمريــكا راگويتــک )Ragwitek( را 
ــرای  ــی، ب ــرژی زای مورداســتفاده به صــورت زيرزبان ــاده آل ــن م ــوان اولي به عن

ــدون التهــاب ملتحمــه در  ــا ب ــب يونجــه( همــراه ي ــک ناشــی از ابروســيا )ت ــان رينيــت آلرژي درم
ــيای  ــرده ابروس ــت آمده از گ ــاره به دس ــاوی عص ــک، ح ــرار داده اســت. راگويت ــد ق ــورد تأيي ــال م ــا 56 س ــاالن 18 ت بزرگ س

کوتاه قــد )آمبروزيــا آرتميســيفوليا( اســت. راگويتــک بــه شــكل قرصــی اســت کــه روزانــه زيــر زبــان گذاشــته می شــود. درمــان 
بــا راگويتــک، 12 هفتــه قبــل از شــروع فصــل گرده افشــانی ابروســيا آغــاز می شــود. اوليــن دوز دارو در مرکــز درمانــی مصــرف 
ــد.  ــرف کن ــه مص ــدی را در خان ــای بع ــد دوزه ــار می توان ــرد. بيم ــرار می گي ــر ق ــت نظ ــه تح ــل 30 دقيق ــار حداق ــود و بيم ش

ــا بــدون کونژکتيويــت ممكــن اســت آبريــزش بينــی، عطســه مكــرر، خــارش بينــی، احتقــان بينــی و  ــا ي ــه رينيــت آلرژيــک ب مبتاليــان ب
ــه کننــد. گــرده ابروســيا يكــی از شــايع ترين آلرژن هــای فصلــی اســت کــه اواخــر تابســتان و اوايــل  اشــک ريزش و خــارش چشــم را تجرب
ــت.  ــده اس ــال بررسی ش ــار بزرگ س ــده روی 1700 بيم ــات انجام ش ــک در مطالع ــی راگويت ــی و ايمن ــود. اثربخش ــكل آفرين می ش ــز مش پايي
شــايع ترين عــوارض ناخواســته گزارش شــده در بيمــاران تحــت درمــان بــا راگويتــک عبــارت بودنــد از خــارش دهــان، گــوش و گلــو. بــه 760 
نفــر از ايــن بيمــاران به طــور کامــاًل تصادفــی راگويتــک يــا دارونمــا داده شــد. در طــول يک فصــل گرده افشــانی، بيمــاران تحــت درمــان بــا 

ــم آلرژيــک مواجــه شــدند. ــا کاهــش 26 درصــدی در عالئ ــا دريافت کننــدگان دارونمــا، ب راگويتــک در مقايســه ب

راگویتک: 
درمان رینیت آلرژیک 

ناشی از ابروسیا
 )تب یونجه( همراه یا 
بدون التهاب ملتحمه

دوپیلوماب:
 تزریق هفتگی

 برای حمالت آسم در بیماران 
مبتالبه آسم شدید و اگزما

تزريق يک بار در هفته نوعی داروی 
 dupilumab جديد موسوم به
به بيماران مبتالبه آسم شديد 
حمالت  می تواند  اگزما،  و 
ريشه کن  آن ها  در  را  آسم 
کند. داروی جديد که توسط 
پيتزبورگ  دانشگاه  محققان 
درمان  با  توليدشده،  امريكا 
تمامی بيماری های آلرژيک شامل 
به  تبديل  می تواند  غذايی،  آلرژی های 

يک ابردارو شود.
طی مطالعه ای، با استفاده از اين دارو حمالت آسم تا 87 درصد 
به طور  عالئمشان  نفر   9 بيمار،   10 هر  از  و  کرد  پيدا  کاهش 
مرحله  در  هم اکنون  ارائه شده  داروی  يافت.  ارتقا  قابل توجهی 
آزمايش است، اما محققان نتايج دو مطالعه بالينی روی آن را 
بی سابقه توصيف کرده اند. اين نخستين دارويی است که جهت 
درمان عامل پنهان چنين مشكالتی، روی سيستم ايمنی بدن 
کار می کند. درحالی که اکثر مردم با استفاده از آستروئيدهای 
کنترل  به  قادر  بتا  اثر  طوالنی  آگونيست های  و  استنشاقی 
آسمشان هستند، بين 10 تا 20 درصد از آن ها به خوبی به اين 

درمان ها واکنش نشان نمی دهند.
نشان  واکنش  معمولی  داروهای  به  که  افرادی  می شود  گفته 

نمی دهند، ممكن است دارای سطوح باالی ائوزينوفيل )گلبول های سفيد خون مرتبط با آلرژی ها( باشند و داروی جديد موسوم به dupilumab فقط 
روی بيمارانی ازاين دست آزمايش شده است. عالئم آسم و اگزما احتماالً به دليل واکنش بيش ازاندازه سيستم ايمنی به محرک هايی مانند گرده يا موی 

حيوانات خانگی رخ می دهد. دکتر جيوانی پروزی از دانشگاه پيتزبورگ امريكا رهبر ارشد اين مطالعه معرفی شد. 

دارویی
خبرنامه
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به تازگی سازمان غذا و داروی آمريكا اليپتا را برای درمان بيماری های مزمن انسدادی ريه تأييد کرده است. برئو اليپتا، نام 
تجاری پودر استنشاقی فلوتيكازون فوروات و ويالنترول است که به عنوان درمان نگه دارنده و درازمدت انسداد جريان 

هوا در مبتاليان به بيماری های مزمن انسدادی ريه نظير برونشيت مزمن و آمفيزم تجويز می شود. ثابت شده اين دارو 
در کاهش شدت بيماری های مزمن انسدادی ريه مؤثر است.

همان طور که می دانيد، بيماری های مزمن انسدادی ريه، طيف گسترده ای از بيماری های ريوی هستند که باگذشت 
استعمال  مزمن.  سرفه  و  نفس  تنگی  از  عبارت اند  بيماری ها  مجموعه  اين  عمومی  عالئم  می شوند.  وخيم تر  زمان 

دخانيات ازجمله اصلی ترين علل ابتال به بيماری های مزمن انسدادی ريه است. 
برئو اليپتا باعث کاهش التهاب ريه ها و شلی عضالت اطراف راه های هوايی می شود و در نهايت جريان هوا را افزايش 

درمان  برای  اليپتا  تأييد  دارو،  اين  روی  انجام شده  مطالعه  سرپرست  روزبروگ«،  »کورتيس  دکتر  اعتقاد  به  می دهد. 
طوالنی مدت بيماری های مزمن انسدادی ريه، گزينه تازه ای را برای کنترل هر چه بهتر مبتاليان به اين بيماری ها در اختيار 

متخصصان قرار خواهد داد.
يک  ويالنترول،  و  استنشاقی  کورتيكواستروييد  يک  فلوتيكازون، 

آگونيست طوالنی اثر بتا دو آدرنرژيک است. اثربخشی و ايمنی 
مزمن  بيماری  تشخيص  با  بيمار   700 و  هزار   7 روی  اليپتا 

تحت  بيماران  در  گرفت.  قرار  موردبررسی  ريه  انسدادی 
دارونما،  مصرف کنندگان  با  مقايسه  در  دارو  اين  با  درمان 

عملكرد ريه بهبود چشمگيری داشت.
مورد  در  اليپتا  به  مربوط  دارويی  اطالعات  بروشور  در   
مصرف کنندگان  در  آسم  با  مرتبط  مرگ  خطر  افزايش 
آگونيست های طوالنی اثر بتا دو آدرنرژيک هشدار و تذکر 
تأييد  مورد  آسم  درمان  برای  اليپتا  که  است  داده شده 
نيست. پزشكان تجويزکننده اليپتا بايد به خاطر بسپارند 

اين دارو برای درمان اورژانس مشكالت تنفسی حاد نظير 
برونكواسپاسم حاد مناسب نيست و استفاده از آن در افراد 

کوچک تر از 18 سال توصيه نمی شود. عوارض گزارش شده به 
دنبال مصرف اليپتا ممكن است شديد باشند. افزايش خطر ابتال 

به پنومونی و شكستگی های استخوانی از جدی ترين عوارض احتمالی ناشی از مصرف اين دارو هستند. شايع ترين عوارض گزارش شده به دنبال مصرف اليپتا 
عبارت اند از التهاب مجاری بينی )نازوفارنژيت(، عفونت مجاری تنفسی فوقانی، سردرد و کانديديازيس دهانی. 

 الیپتا )فلوتیکازون
 و ویالنترول(:

 پودر استنشاقی در درمان 
بیماری های انسدادی ریه

 کاربینال 
)کاربینوکسامین(: 

سوسپانسیون خوراکی 
برای درمان رینیت 

آلرژیک فصلی

آنوروالیپتا 
)اومه کلیدینیوم 
و ویالنترول( 

 Karbinal( درخواست تأييد داروی جديد اين شرکت با نام کاربينال-ای آر FDA شرکت تريس فارما اخيراً اعالم کرده است که
ER( که سوسپانسيون خوراکی آهسته رهش 4 ميلی گرم در 5 ميلی ليتر کاربينوکسامين مالئات است را پذيرفته است. اين دارو، 
اولين داروی مهارکننده گيرنده هيستامين آهسته رهش است که برای درمان رينيت آلرژيک فصلی در کودکان بزرگ تر از 2 سال 
مورد تأييد قرارگرفته است. کاربينال-ای آر هر 12 ساعت يک بارمصرف می شود؛ درنتيجه دارويی مطلوب برای آن دسته از 
مبتاليان به آلرژی است که به نسل دوم آنتی هيستامين ها پاسخ درمانی خوبی نداده اند و از آنتی هيستامين های نسل اول رضايت 
ندارند. پيش بينی می شود که اين دارو تا قبل از فصل پاييز امسال به بازار مصرف ارائه شود. بر اساس نظر پزشكان، در حدود 30 
درصد از بيماران مبتالبه آلرژی از داروهای آنتی هيستامينی که اثر خواب آوری ندارند، پاسخ درمانی مورد انتظار را نمی گيرند. 

کاربينوکسامين يک آنتی هيستامين با عارضه جانبی خواب آوری خفيف است که اثربخشی و ايمنی مورد قبولی دارد. 

سـازمان غـذا و داروی آمريـكا آنـورو 
اليپتـا )Anoro Ellipta( را 
برای درمـان بيماری های 
مزمـن انسـدادی ريـه 
مـورد تأييـد قـرار داد. 
آنورو اليپتا، نام تجاری 
استنشـاقی  پـودر 
کليدينـوم  اومـه 
 )umeclidinium (
 )vilanterol( ويالنتـرول  و 
اسـت کـه به عنـوان درمـان نگه دارنـده 
و درازمـدت انسـداد جريـان هـوا در مبتاليـان بـه بيماری هـای 
مزمـن انسـدادی ريـه نظيـر برونشـيت مزمـن و آمفيـزم تجويـز 
می شـود. ثابت شـده اين دارو در کاهش شـدت بيماری های مزمن 
انسـدادی ريـه مؤثر اسـت.  بيماری مزمن انسـدادی ريـه، بيماری 
شـديد ريـوی اسـت کـه تنفـس را دشـوار می کنـد و باگذشـت 
زمـان وخيم تـر می شـود. اسـتعمال سـيگار، ازجمله داليـل اصلی 
ابتـال بـه بيماری مزمن انسـدادی ريه تشـخيص داده شـده اسـت. 
بـر اسـاس آمـار سـازمان ملی قلـب، ريه و خـون آمريـكا، بيماری 
مزمـن انسـدادی ريـه سـومين دليل مـرگ در اين کشـور اسـت. 
آنـورو اليپتـا، در مبتاليـان به بيماری مزمن انسـدادی ريه با شـل 
کـردن عضـالت اطـراف راه های هوايـی و افزايـش جريان هـوا اثر 
 ،)Umeclidinium( می کند. انورواليپتا ترکيب اومه کليدينيـوم
يـک آنتی کولينرژيک استنشـاقی که روی عضالت اطـراف راه های 
هوايـی بـزرگ اثـر می گـذارد و از تنگـی آن ها جلوگيـری می کند 
و ويالنتـرول )Vilanterol(، يـک آگونيسـت بتـا دو آدرنرژيـک 

طوالنی اثر اسـت که تنفس را با شـل کردن عضالت مجاری هوايی بهبود می بخشـد. اثربخشـی و ايمنی آنورواليپتا روی 2400 بيمار با تشـخيص بيماری مزمن انسـدادی 
ريـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در مصرف کننـدگان اليپتـا در مقايسـه بـا دريافت کننـدگان دارونمـا بهبـود چشـمگيری در عالئـم بيمـاری مشـاهده شـد. 

سازمان غذا و داروي آمريكا اخيرا اولين واکسن 
از  استفاده  با  شده  توليد  فصلي  آنفلوانزاي 
تكنولوژي کشت سلول را مورد تاييد قرار 
پيشگيري  براي  واکسن  اين  است.  داده 
افراد  در  فصلي  آنفلوانزاي  به  ابتال  از 
روند  مي شود.  تجويز  سال   18 باالي 
)Flucelvax( فلوسلواکس  توليد 
بسيار شبيه روش توليد آن با استفاده از 
تخم مرغ است، اما اختالف قابل توجه، اين 
است که گونه هاي ويروس موجود در واکسن در 
سلول هاي پستانداران رشد يافته است. دهه هاي متوالي 
است تكنولوژي کشت سلول براي توليد واکسن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين 
تكنولوژي آلترناتيوي براي روش سنتي توليد واکسن آنفلوانزاست. فوايد 
تكنولوژي کشت سلول عبارتند از آماده بودن مواد مورد نياز و امكان 
شروع سريع تر توليد واکسن در شرايط همه گيري آنفلوانزا. فلوسلواکس 
در مطالعات باليني متعددي روي 7 هزار و 700 بيمار 18 تا 49 سال که 
به طور تصادفي دارونما يا فلوسلواکس دريافت کرده بودند بررسي شد. 
نتايج مطالعه نشان داد فلوسلواکس در پيشگيري از آنفلوانزا تا 83 درصد 
موفق تر از دارونما بوده است. واکنش محل تزريق و واکنش هاي سيستميک 
به واکسن در دريافت کنندگان واکسن شايع بودند. درد، قرمزي و زخم ناحيه تزريق ، 

سردرد و ضعف شايع ترين عوارض گزارش شده بودند.

فلوسلواکس 

دارویی
خبرنامه

دارویی
خبرنامه
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تازه های پزشکی
 محققان مرکز پزشكی دانشگاه بوستون، اتصاالتی را در شبكه ای از ژن ها 
شناسايی کرده اند که سلول های عادی ريه را کنترل کرده و می توانند همزمان 

عامل شكل گيری تومورها و بيماری های ريوی ديگر باشند.
مولفه رونوشت ريوی Nkx2-1، ژنی مهم در کنترل کردن شكل گيری ريه 
و عملكردهای عادی تنفسی پس از تولد است؛ اما بروز تغييرات در بيان 
اين مولفه رونوشتی می تواند به شرايطی مانند بيماری بينابينی ريه، سندرم 
ديسترس تنفسی پس از تولد و سرطان ريه بينجامد.مولفه های رونوشت، 
پروتئين هايی هستند که در فرآيند تبديل دی ان ای  به پيغام بر آر ان ای دخيل  

هستند.
توسط  کنترل کننده  مكانيسم های  به  را  بازيگرهای جديدی  مطالعه،  اين 
اپی تليال ريه قرار  اين مكانيسم ها در سلول های  Nkx2-1 می افزايد که 
دارند. يافته های جديد همچنين می تواند دارای مضامينی درخصوص رشد 
ريه و تومور باشد. در يک مدل آزمايشگاهی، مولفه درونی Nkx2-1 متعلق 
به اليه سلولی اپی تليال ريه در مقايسه با سلول های دارای سطوح نرمال 
Nkx2-1 کاهش يافت و محققان توانستند ميكرو آر ان ای های متعددی 

 Nkx2-1 تغيير می دهند. دانشمندان همچنين از مدل های آزمايشگاهی استفاده کردند که فاقد  ،Nkx2-1 را شناسايی کنند که بيان  ژنی خود را در واکنش به کاهش
کاربردی بودند و اثرات مشابه را مشاهده کردند.

نتايج اين تحقيق در مجله Respiratory Research منتشر شد. 

شناسایی مسوؤل
 ژنتیکی

 تومورهای ریه

روزهای آلوده منجر به 
افزایش خطر ایست قلبی 

می شوند

 آزمایش دی ان ای خون 
منبع اطالعات حیاتی 
شناسایی جهش های

 سرطان ریه

 دانشمندان دانشگاه های کارديف و کينگز کالج لندن در دستاوردی که می تواند زندگی ميليون ها مبتال به آسم در جهان را تغيير دهد، توانسته اند سلول های عامل 
باريک شدن راه های هوايی را در زمان تحريک با محرک هايی مانند آالينده ها شناسايی کنند.

گفتنی است بطور قطع در حال حاضر داروهايی برای غيرفعالسازی اين سلول ها وجود دارد که به calcilyticsها مشهور بوده و برای درمان بيماران مبتال به پوکی 
استخوان مورد استفاده است. دانشمندان اميدوارند که در آينده، مبتاليان به آسم از اين دارو برای جلوگيری از حمله استفاده کرده و ديگر از اسپری تنفسی استفاده 

نكنند.
 اگر دانشمندان بتوانند ايمن بودن calcilyticsها را در زمان اعمال مستقيم آن ها به ريه اثبات کنند، ظرف پنج سال آينده می توان از اين دارو برای درمان بيماران 

و حتی جلوگيری از بروز آن استفاده کرد.
 آسم يک بيماری ناتوان کننده بلندمدت است که می تواند باعث سرفه، خس خس سينه، تنگی قفسه سينه و تنگی نفس شود. اگرچه اسپری های تنفسی 

می توانند اين مشكالت را مديريت کنند، اما برخی مبتاليان به درمان های رايج پاسخ نمی دهند.
 دانشمندان می دانستند که آسم توسط التهاب در لوله های کوچک حامل هوا به ريه ها ايجاد می شود، اما نمی دانستند که چه چيزی باعث تحريک آن می شود.

 اگرچه اکنون آزمايشات بر روی بافت های راه هوای انسان و موش نشان داده که سلول های گيرنده سنجش کلسيم )CaSR( که تغييرات در محيط را شناسايی 
می کنند، در بيماران آسمی به حالت بسيار فعال درآمده و باعث انقباض عضالت، التهاب و باريک شدن راه هوا می شوند.

 اما زمانی که داروی calcilytics تنفس شد، سلول ها را غيرفعال کرده و همه عالئم را متوقف کرد. محققان اميدوارند کارآزمايی های 
بالينی اين دارو به زودی آغاز شود.

 اين کشف همچنين می تواند راه را برای درمان های جديد بيماری انسدادی مزمن ريوی و برونشيت مزمن هموار کند که در 
حال حاضر درمانی برای آن ها وجود ندارد. برآوردها نشان داده که تا سال 2020 اين بيماری ها، سومين عامل مرگ مردم 

جهان باشند. اين تحقيقات در مجله Science Translational Medicine منتشر شده است.
گام های جدید 
برای درمان 

آسـم

بر اساس تحقيقات تيمی از دانشمندان آلمانی، دی ان ای سرطانی موجود در گردش خون بيماران مبتال به سرطان ريه، اطالعات 
حياتی را به پزشكان ارائه می دهد که در صورت عدم دسترسی آن ها به بافت سرطانی، به بهينه شدن فرآيند درمان بيماران 

کمک می کند.
يافته های محققان دپارتمان انكولوژی قفسه سينه در کلينيک ريه گروسهانسدورف آلمان، دارای مضامين مهمی برای 

استفاده در درمان های سرطانی هستند که جهش های سرطانی خاصی را هدف قرار می دهند.
آزمايش وجود چنين جهش هايی در خود تومور هميشه ممكن نيست، با اين حال بررسی ها نشان داده اند، دی ان ای 
تومور که در جريان خون بيماران می چرخد، می تواند اطالعات مشابه آزمايش های بافت های سرطانی ارائه 

دهد.
برای شناسايی جهش های  آزمايش خون  پتانسيل  به دنبال مقايسه  اين مطالعه، دانشمندان  در 
»گيرنده عامل رشد اپيدرمال« )EGFR( با شيوه استانداردتر از آزمايش خود تومور بودند. اين 
بررسی شامل 1162 بافت و نمونه های متناظر خون آن ها بود و مقايسه بازدهی آزمايش 
EGFR در دو تكنيک، ميزان 89 درصد اشتراک را بين آزمايش خون و آزمايش 

بافت نشان داد.
 EGFR آزمايش پالسمای خون، حدود نيمی از بيماران دارای جهش های
شناسايی کرد، اين درحاليست که آزمايش بافت قادر به شناسايی 46 

درصدی بيماران بود.
نتايج بدست آمده برای بيمارانی که دسترسی به بافت تومور 
آن ها ممكن نيست، بسيار حائز اهميت است. بر اساس 
اين يافته ها، حضور جهش های EGFR دی ان ای 
در  يا سرم می تواند  در پالسمای خون  موجود 

نيمی از بيماران تشخيص داده شود.
آزمايش های انجام شده در اين پروژه در آزمايشگاه های 
خاصی انجام نشدند، بلكه در آزمايشگاه های محلی انجام 

شدند که برای استفاده بالينی روزانه به کار می روند.

بـر اسـاس تحقيقـات تيمـی از دانشـمندان آلمانـی، دی ان ای سـرطانی موجـود در گـردش خـون بيمـاران مبتـال بـه 
سـرطان ريـه، اطالعـات حياتـی را بـه پزشـكان ارائـه می دهـد کـه در صـورت عدم دسترسـی آن هـا بـه بافـت 

سـرطانی، بـه بهينه شـدن فرآينـد درمـان بيمـاران کمـک می کنـد.
يافته هـای محققـان دپارتمـان انكولـوژی قفسـه سـينه در کلينيـک ريـه گروسهانسـدورف آلمـان، دارای 
مضاميـن مهمـی بـرای اسـتفاده در درمان های سـرطانی هسـتند کـه جهش های سـرطانی خاصـی را هدف 

قـرار می دهنـد.
تومـور  آزمايـش وجـود چنيـن جهش هايـی در خـود 
هميشـه ممكـن نيسـت، بـا ايـن حال بررسـی ها نشـان 
داده انـد، دی ان ای تومـور کـه در جريـان خـون بيماران 
آزمايش هـای  مشـابه  اطالعـات  می توانـد  می چرخـد، 

بافت هـای سـرطانی ارائـه دهـد.
در اين مطالعه، دانشـمندان به دنبال مقايسـه پتانسـيل 
آزمايـش خـون بـرای شناسـايی جهش هـای »گيرنـده 
عامل رشـد اپيدرمال« )EGFR( با شـيوه اسـتانداردتر 
از آزمايـش خـود تومـور بودنـد. ايـن بررسـی شـامل 
بـود  نمونه هـای متناظـر خـون آن هـا  و  بافـت   1162
و مقايسـه بازدهـی آزمايـش EGFR در دو تكنيـک، 
ميـزان 89 درصـد اشـتراک را بيـن آزمايـش خـون و 

آزمايـش بافـت نشـان داد.
آزمايش پالسـمای خون، حدود نيمـی از بيماران دارای 
جهش هـای EGFR شناسـايی کـرد، ايـن درحاليسـت 
کـه آزمايـش بافـت قـادر بـه شناسـايی 46 درصـدی 

بود. بيمـاران 
نتايـج بدسـت آمده بـرای بيمارانـی کـه دسترسـی بـه بافـت تومـور آن هـا ممكن نيسـت، بسـيار حائز اهميت اسـت. بر اسـاس ايـن يافته هـا، حضور 

جهش هـای EGFR دی ان ای موجـود در پالسـمای خـون يـا سـرم می توانـد در نيمـی از بيماران تشـخيص داده شـود.
آزمايش هـای انجام شـده در ايـن پـروژه در آزمايشـگاه های خاصـی انجـام نشـدند، بلكـه در آزمايشـگاه های محلـی انجـام شـدند کـه برای اسـتفاده 

بالينـی روزانـه بـه کار می روند.

پزشکی
خبرنامه

پزشکی
خبرنامه
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روز  که  آسم  جهاني  روز  همایش  هجدهمین  در 
سه شنبه 15 اردیبهشت 94 در سالن همایش هاي 
مجتمع بیمارستاني امام خمیني )ره( برگزار شد؛ 
دکتر مصطفي معین رئیس انجمن آسم و آلرژي و 
رئیس همایش بابیان اینکه انجمن آسم و آلرژي 
ایران در 18 سال گذشته فعالیت هاي خوبي براي 
پیشگیري، درمان و کنترل بیماري آسم انجام داده، 
نمي تواند  به تنهایي  بهداشت  وزارت  شد:  یادآور 
این بیماري را کنترل کند. باید تمامي دستگاه هاي 
بیماران  مشکالت  کاهش  و  کنترل  براي  متولي، 

مبتالبه آسم تالش جدي داشته باشند.
اینکه  بابیان  ایران  آلرژي  و  آسم  انجمن  رییس 
میزان آسم در بزرگ ساالن کمتر از کودکان است، 
تصریح کرد: متأسفانه بیماري هایي مانند قلب و 
بیماري هاي مزمن تنفسي  عروق، سکته قلبي و 
مانند آسم و آلرژي هزینه هاي زیادي براي جامعه 
ما به وجود آورده اند که امیدواریم با تغییر سبک 
تغذیه  و  بهداشتي  خدمات  از  استفاده  زندگي، 
تا  را  بیماري ها  و  مشکالت  این  بتوانیم  مناسب 
حدود زیادي کاهش دهیم. در ادامه دکتر معصومه 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  ابتکار 
حفاظت محیط زیست، به ارائه مطالب جامعي در 
مزمن  بیماري هاي  و  آسم  هوا،  آلودگي  خصوص 
کشورهایي  جزء  ایران  گفت:  و  پرداخت  تنفسي 
است که باالترین میزان مواجهه با پدیده آلودگي 
دارد.  را  میکرومتر  در  معلق  ذرات  از  ناشي  هوا 
اعالم  اساس  بر  داد:  ادامه  رئیس جمهوري  معاون 
سازمان بهداشت جهاني 35 تا 40 درصد بیماري ها 
و  هوا  آلودگي  از مشکالت محیطي شامل  ناشي 

عوامل و سموم شیمیایي است.
سپس دکتر سید علیرضا مهدویاني دبیر علمي 
همایش،  دبیرخانه  از  گزارشي  ارائه  به  همایش 
همچنین کنترل آسم و جنبه هاي مختلف آن اشاره 
کرد و افزود: با توجه به اهمیت بیماري هاي مزمن 
تنفسي مانند آسم، انجمن آسم و آلرژي ایران با 
دستگاه هاي  دیگر  و  بهداشت  وزارت  همکاري 

متولي، این همایش دوروزه را برگزار می کند.

حاشیه  در  دانشوری  مسیح  بیمارستان  رئیس   
دیدار خود با سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی به تشریح دیدار خود از سازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: سازمان تأمین 
وظیفه  که  است  سازمانی  بزرگترین  اجتماعی 
خصوص  به  مردم  جانبه  همه  امنیت  ایجاد  آن 
طبق متوسط و طبقه ای که بضاعت کمتری دارند 
و  زندگی  معاش،  زمینه  در  است  الزم  که  است 
تأمین آینده خود چه در دوره بازنشستگی از کار 
افتادگی و بعد از آن برای ورثه خود امنیت خاطر 
داشته باشند که در این زمینه  هرچه نقش سازمان 
تأمین اجتماعی قوی تر و جدی تر باشد، سریعتر 
دولت،   سوی  از  را  بیشتری  حمایت  و  کند  عمل 
مجلس، مردم و قوای مختلف کشور داشته باشد 

به نفع مردم است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
مهمترین ویژگی سازمان تأمین اجتماعی که در 
برنامه ششم توسعه به آن توجه شده است، چیست 
واقعًا  اجتماعی  تأمین  سازمان  داشت:  اظهار 
و  بازنشستگی  کارافتادگی،  از  درمان،  حوزه  در 
احسنت  نحو  به  را  خود  وظیفه  مستمری بگیران 
انجام دهد و من آنچه در شخصیت آقای نوربخش 
و همکاران وی دیدم آن بود که این افراد بر این 
کار  این  که  بدانیم  باید  اما  هستند  مصمم  کار 
از جمله  از همه دستگاه ها  باید  و  نیست  آسانی 
که سیاست  گذار  نظام  مجمع تشخیص مصلحت 
اصلی و پیشنهاد دهنده به مقام معظم رهبری در 
امور اصلی هستند کمک کنند تا در برنامه ششم 
درمان،  حوزه  در  را  سازمان  این  آینده  توسعه 

کارآمدتر از امروز ببینیم.
دفترچه های  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  والیتی 
درمانی از ارزشی که امروز دارند بیشتر باشد هر 
چند که بعد از طرح تحول سالمت ارزش آن باالتر 
دیگر  که  برسیم  جایی  به  امیدوارم  است،  رفته 
نیازی به بیمه مکمل نداشته باشیم و دفترچه ها 

کارآمدتر باشند.

هجدهمین همایش روز 
جهاني آسم 

بازدید دکتر والیتی
 از سازمان تأمین اجتماعی 

رویدادها
خبرنامه



17شماره 7 بهار 1394شماره 7 بهار 1394 16

همایش یک روزه » تازه های آسم » 16 اردیبهشت 
در  دانشوری  مسیح  دکتر  پزشکی  مرکز  در  ماه 
محل سالن همایش امیر کبیر این مرکز برگزار شد.
این همایش به بهانه روز جهانی آسم برگزار شده تا 
در همین راستا روشهای جدید آسم و پایش درمان 
آسم و همچنین روش های جدید ترموپالستی در 

آسم مطرح گردد.
در این همایش مقوله های جدید بازتوانی ریه در 
آسم بیان شد و همچنین آسم اطفال مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. وی بیان کرد: درمان آسم 
عالوه بر درمان دارویی و غیر دارویی به استراتژی 
های ویژه نیازمند است که این مرکز قصد آوردن 

روش های جدید تروموپالستی در آسم را دارد.
گروه های هدف این سمینار متخصصین داخلی، 
ریه ، اطفال و ایمنی و آلرژی و پزشکان عمومی 
آقایان  سمینار  این  در  است  ذکر  به  الزم  بودند. 
نژاد،  اسالمی  دکتر  کیانی،  دکتر  جماعتی،  دکتر 
دکتر خارابیان و خانم دکتر خلیل زاده و عابدینی 

سخنرانی داشتند.

بینی  زیبایی  های  عمل  علمی  همایش  دومین 
و  متخصصان  حضور  با  سینوسی  اندوسکوپی  و 
هدف  با  شیراز  در  خارجی  و  ایرانی  اندیشمندان 
ارایه تازه های علوم جراحی زیبایی و ایندوسکوپی 
سینوسی از 25 تا 28 فروردین 94 برگزار شد. سید 
علیرضا مصباحی - دبیر انجمن راینولوژی ایران و 
مراسم  در  آمریکا  زیبایی  جراحان  آکادمی  عضو 
گشایش این همایش گفت : دومین دوره آموزشی 
بین المللی ویژه پزشکان راینولوژیست در شیراز 
اندوسکوپی  و  بینی  زیبایی  های  عمل  عنوان  با 
سینوسی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
و انجمن راینولوژی ایران برگزار خواهد شد. وی با 
بیان اینکه شیراز به عنوان قطب علوم پزشکی برای 
برگزاری این دوره اموزشی انتخاب شده است گفت 
: سخنرانانی از کشورهای انگلستان ، یونان ، پرتغال 
، ایتالیا ، مالزی ، برزیل برای ارایه تازه های علمی و 
آموزشی در این همایش به ایراد سخن پرداختند. 
از 30  اینکه  بیان  با  ایران  راینولوژی  انجمن  دبیر 
دعوت  آموزشی  دوره  این  در  حضور  برای  کشور 
به  این سمینار  اول  روز  گفت: سه  گرفته  صورت 
نیز  آخر  روز  در  و  داده شده  اختصاص  سخنرانی 
چهار عمل جراحی زنده از طریق ویدئو کنفرانس 
برگزار خواهد شد. رئیس دومین سمینار آموزشی 
بین المللی عملهای بینی و اندوسکوپی سینوس 
خاورمیانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
گفت:  نیز  ایران  در  بینی  های  عمل  وضعیت  به 
ایران پایتخت عمل های بینی در جهان است اما 
متاسفانه برخی از پزشک نماها نیز از این وضعیت 
استفاده منفی می کنند. مصباحی با بیان اینکه 
دوره  کنند  می  فکر  پزشکان  از  برخی  متاسفانه 
های آموزشی خارج از کشور مهمتر از برگزاری این 
دوره ها در داخل کشور است، گفت: برگزاری این 
تایید جراحان پالستیک  مورد  آموزشی  سمینار 
اروپا و آسیا و انجمن جراحان بینی اروپا است و 
گواهی هایی که در پایان این سمینار آموزشی ارائه 
می شود تا لوگو تمامی این مراکز بزرگ دنیا است.

سمینار تازه های آسم 
در بیمارستان 

دکتر مسیح دانشوری 

ارایه تازه های علوم جراحی 
زیبایی و اندوسکوپی سینوسی 

در شیراز

رویدادها
خبرنامه
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جامعـه  سـاالنه  کنگـره  ششـمین  و  بیسـت 
پزشـکان متخصص داخلـی ایران با هـدف ارایه 
جدیدترین دسـتاوردهای درمانی و تشخیص در 
حـوزه سـرطان ها، گـوارش، قلب، ریـه و بیماری 
هـای روماتولوژی 15 تـا 18 اردیبهشـت ماه 94 
در مرکـز همایش هـای رازی تهران برگزار شـد.
پزشکان  جامعه  رییس  خسرونیا،  ایرج  دکتر   
متخصص داخلی ایران با اعالم این خبر افزود: در 
این کنگره با توجه به شیوع دیابت بیماری های 
از  ریوی و سرطان ها در کشور، بخش عمده ای 
سخنرانی ها به سمپوزیوم ها به این دو موضوع 

اختصاص دارد.
با  جامع  سخنرانی  همچنین 4  کرد:  تصریح  وی 
موضوعات اخالق در پزشکی؛ دیابت، استئوآرتریت 
و غدد از سوی چهره های به نام و استادان مطرح 

کشور برگزار خواهد شد.
و  بیست  در  اینکه  به  اشاره  با  خسرونیا  دکتر 
ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی 
از  تحقیقاتی  های  فعالیت  حاصل  که  مقاله   50
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است، 
توسط استادان دانشگاه ها به صورت سخنرانی و 
140 مقاله از آخرین پژوهش های علوم پزشکی 
کشور به صورت پوستر ارایه می شود، یادآور شد: 
از جمله مباحث برجسته این کنگره، موضوعات 
مربوط به سیستم گوارش است که در آن مقاالتی 
با عناوین گوارش و خون، سندرم روده تحریک 
به  تازه های مربوط  پذیر، مطرح شده، همچنین 
عرضه  مقاله  قالب  در  نیز  اعصاب  و  روماتولوژی 

خواهد شد.
جامعه  ساالنه  کنگره  ششمین  و  بیست  رییس 
 8 برپایی  از  ایران  داخلی  متخصص  پزشکان 
های  دانشگاه  استادان  حضور  با  سمپوزیوم 
مختلف کشور خبر داد، اظهار داشت: سمپوزیوم 
گوارش به موضوع هپاتیت B و سمپوزیوم قلب 
به موارد جالب این رشته اختصاص دارد. همچنین 
پزشکی  لوپوس،  ریه،  و  غدد  های  سمپوزیوم 
قانونی و سمپوزیوم خون، احیا و عفونی از دیگر 
سمپوزیوم های این کنگره چهار روزه را تشکیل 
می دهد که در سمپوزیوم عفونی موضوع " آبوال " 

و " کرونا " مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
داخلی،  متخصصان  داد:  ادامه  خسرونیا  دکتر 
جراحان  و  پزشکان  داخلی،  های  تخصص  فوق 
و  شناسان  آسیب  کودکان،  متخصصان  عمومی، 
رادیولوژیست ها، مخاطبان این کنگره را تشکیل 
می دهند که شرکت آنان در این کنگره دارای 18 

امتیاز بازآموزی است.

برپایی  از  ایران  راینولوژی  تحقیقات  انجمن  رییس 
و جراحی  راینولوژی  ای  خاورمیانه  کنگره  پنجمین 
پالستیک صورت با حضور متخصصانی از 27 کشور 

جهان خبر داد.
تحقیقات  انجمن  رییس  نراقی  محسن  دکتر 
تازه ترین  کنگره  این  در  افزود:  ایران  راینولوژی 
پژوهش  و  آموزش  حوزه  در  دستاوردها 
بینی،  اندوسکوپیک  جراحی های  راینوپالستی، 
ترمیمی  جراحی  جمجمه،  قاعده  و  سینوس 
بینی و صورت، روش های غیر جراحی و جراحی 
کودکان، جراحی  راینولوژی  جوان سازی صورت، 
ماگزیلوفاسیال، تومورهای صورت با حضور استادان 
نام آورآکادمی گوش و گلو بینی آمریکا ارایه شد. 
خاورمیانه ای  کنگره  پنجمین  در  اظهارکرد:  وی 
راینولوژی و جراحی پالستیک صورت متخصصان 
پالستیک  جراحان  انجمن  از  نظرانی  صاحب  و 
آمریکا، آکادمی جراحی پالستیک صورت اروپا و 
نیز روسا و استادان دپارتمان های ENT و جراحی 
پالستیک صورت دانشگاه های شیکاگو، نیویورک، 
از ایاالت متحده، استادان و روسای  مایوکلینیک 
دپارتمان های کالج سلطنتی لندن و نیز دانشگاه 
های آمستردام، رم، میالن،لندن و پاریس حضور 
دوره  تجربه چهار  اینکه  به  اشاره  با  نراقی  دارند. 
برگزاری کنگره خاورمیانه ای راینولوژی و جراحی 
پالستیک صورت، چالش های موجود و پیش روی 
فعاالن حوزه های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط 
را آشکار کرده است تا جایی که امروز می توان گفت 
تا حد قابل قبولی به گستره داشته ها و نداشته های 
علمی و حرفه ای کشور و منطقه اشراف پیدا کرده 
ایم. وی گفت: به ثمر رسیدن پروژه های پژوهشی 
آماری ما در این سال ها در کنار نظرسنجی های 
میدانی  های  بررسی  نیز  و  پزشکان  از  متناوب 
بیماران، داشته های ارزشمندی در اختیار ما قرار 

داده است.
علمی،  مطلوب  وضع  ترسیم  برای  افزود:  وی 
اطالع از وضع موجود چه درحوزه بیماران اعم از 
طیف های آماری تقاضا برای جراحی ها، مراجعات 
سمت  در  چه  و  عمل  از  پس  عوارض  سرپایی، 
متخصصان مشتمل بر نیازهای آموزشی و مهارتی، 
رویکرد های خرد و کالن حرفه ای و ارتباط بین 
تخصصی، ضرورت برپایی نشست ها و هم اندیشی 
های علمی احساس می شد که برپایی این کنگره 
اقدامی همسو با اهداف فوق به شمار می رود. وی 
یادآور شد: کمترین دستاورد چنین فضایی، کاهش 
رضایت  افزایش  عمل،  از  پس  عوارض  حداکثری 
بیمار و نیز هدایت افکار عمومی به سمت کاهش 
تحمیل  از  جلوگیری  و  غیرضروری  های  جراحی 
و  بهداشتی  سیستم  به  غیرضروری  های  هزینه 

درمانی است. 

بیست و ششمین کنگره 
ساالنه جامعه پزشکان 
متخصص داخلی ایران 

پنجمین کنگره خاورمیانه ای 
راینولوژی و جراحی پالستیک 

MERC2015 صورت

رویدادها
خبرنامه
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دانشکده  رئیس   - زاده  عباس  عباس  دکتر 
برگزاری  از  بهشتی  شهید  مامایی  و  پرستاری 
سومین کنگره اخالق پرستاری با امتیاز بازآموزی 

و فرهنگی در 16 و 17 اردیبهشت 94 خبر داد. 
نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری، اخالق 
شناسی  آسیب  انسانی،  روابط  و  پرستاری 
مشکالت ارتباطی با مددجویان، آسیب شناسی 
مشکالت ارتباطات حرفه ای، اخالق پرستاری و 
کرامت انسانی، اخالق پرستاری  و مراقبت معنوی 
و راهبردها و مدل های تعالی اخالق پرستاری را 
از محورهای این کنگره دو روزه برشمرد و گفت: 
این کنگره عالوه بر اینکه برای همکاران پرستار 
دارای امتیاز بازآموزی است برای اعضای هیئت 

علمی نیز دارای امتیاز فرهنگی است.
وی افزود: این کنگره هر ساله در سالروز رحلت 
حضرت زینب )س( برگزار می شود و همان طور 
عنوان  تحت  اسالم  بانوی  بزرگ  این  میالد  که 
با  معموالً  و  است  شده  گذاری  نام  پرستار  روز 
دو  از  است،  همراه  جشن  و  بزرگداشت  مراسم 
بر این شد که سالروز رحلت  سال قبل تصمیم 
این  بانوی بزرگوار نیز به عنوان »تکریم از مقام 
حضرت زینب )س( اسوه اخالق«، نامگذاری شده 
و کنگره اخالق پرستاری نیز همزمان با آن روز 

برگزار شود.
این کنگره  برگزاری  یادآور شد: در  عباس زاده 
همه ساله عالوه بر مراکز برگزار کننده، نهادهای 
بسیاری نیز همکاری دارند که از آن جمله می 
تهران،  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  به  توان 
)عج(،  بقیةاهلل  توانبخشی،  و  بهزیستی  ایران، 
شاهد، ارتش، فرهنگستان علوم پزشکی کشور، 
علمی  انجمن  ایران،  پرستاری  علمی  انجمن 
ایران  پرستاری  انجمن  ایران،  قلب  پرستاران 

اشاره کرد.
این  به  پیامی  بهداشتدر  وزیر  است  گفتنی 
کنگره اخالق پرستاری را امید بخشی و روحیه 
دادن به انسانها دانست و اضافه کرد: راه رشد 
اخالق پرستار تاسی به کرامت و صفات حضرت 
زینب است و در کشور ما همه دست اندرکاران 
ممتاز  ویژگی  این  به  درمان  و  بهداشت  حوزه 
پرستاران غبطه می خورند که نام پرستاری با نام 
مقدس حضرت زینب )س( گره خورده است و 
در این کنگره صفت اخالق پرستاری با فضایل 
داده  آموزش  و  بررسی  زینب  حضرت  اخالقی 
می شود. این راهکار اصولی یعنی بازگشت به 
دست  برای  راه  بهترین  الهی  اصیل  ارزش های 
یافتن به قله های اخالق و معنویت در این زمان 

و در هر زمان  است.

سومین کنگره اخالق 
پرستاری

رویدادها
خبرنامه
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گفتگو / دولت
آلودگی هوا

نـام محیـط زیسـت که بـه میان 
و حـواس  تمـام ذهـن  می آیـد، 
و  ریزگردهـا  سـمت  بـه  مـان 
کـه  چـرا  مـی رود.  آلودگی هـا 
در  بـه خصـوص  ایـن سـازمان، 
ماه هـای اخیـر، بـا ایـن پدیـده 
مزاحم دسـت به گریبـان بوده و 
تمامی تالشـش را بـرای از میان 
بـردن ایـن مسـاله کـه تمامـی 
حلـق و گـوش و چشـم و بینـی 
مـان را مورد هدف قـرار داده، به 
کار گرفته اسـت. شـاید شنیدن 
سـازمان  رییـس  حرف هـای 
حفاظـت از محیط زیسـت، دکتر 
معصومـه ابتـکار بتوانـد راه را به 
خوبـی بـرای مان روشـن کرده و 
راه هـای از میان بـردن این ذرات 

مزاحـم را بـه مـا نشـان دهد.

گفتگوی اختصاصی با
 معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان محیط زیست

ذرات ریز معلقی که
 ریه شهروندان را نشانه می گیرند

رنج آلودگی
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 آلودگـی هـوا، مسـاله ای اسـت کـه تکـرار 
می شـود؛ تاثیـرات آن بـر سـالمتی انسـان چه 

باشـد؟ می توانـد 
افزايـش  بـر  موثـری  و  مسـتقيم  تأثيـر  هـوا  آلودگـی 
غلظـت خـون و در نتيجـه افزايـش سـكته های قلبـی و 
مغـزی دارد. نمی تـوان چنيـن ارتباط وسـيعی را ناديده 
گرفـت. آلودگی هوای کشـور بـه دو گـروه آلودگی های 
تقسـيم  غبـار  و  گـرد  و  سـوخت  احتـراق  از  ناشـی 
می شـود. متاسـفانه شـاهد شـدت يافتن آلودگـی گروه 
دوم يـا آلودگـی ناشـی از گرد و غبار هسـتيم که بخش 
عظيمـی از آن از سـوی همسـايه غربی ما عـراق و چند 
کشـور ديگر اسـت و قسـمتی از آن نيز متاسفانه منشاء 
داخلـی دارد. آلودگـی ناشـی از گـرد و غبار بسـياری از 
شـهرها و حتی روسـتاهای کشـور از جمله روسـتاهای 
سيسـتان و بلوچسـتان را درگيـر معضـالت جدی کرده 

ست. ا

 چقـدر ایـن پدیـده در افزایش مـرگ و میر 
مـردم می توانـد مؤثر باشـد؟

همانطـور کـه گفته شـد، آلودگـی هوا بر سـالمت مردم 
تأثيـر فراوانـی داشـته و البتـه افزايـش مـرگ و ميـر 
مـردم را به همراه داشـته اسـت. اگرچـه در مرگ و مير 
عوامـل متعـددی نقـش دارد و نمی توان نقش مسـتقيم 

يـک عامـل را بررسـی کرد.

  در زمینـه بنزیـن اسـتاندارد، بـرای کاهش 
آلودگـی هوا چـه اقداماتی صورت گرفته اسـت؟

مخاطرات اسـتفاده بيش از حد اسـتاندارد از بنزن و ساير 
ترکيبـات حلقـوی در بنزيـن زياد اسـت. به واسـطه عدم 
نظـارت و افزايـش ايـن نوع ترکيبـات در بنزيـن توزيعی 
سـال های گذشـته در کشـور، شـاهد اثـرات نامطلوب بر 
سـالمت مـردم و افزايـش شـديد آلودگی هوا در کشـور 
کاهـش  جامـع  برنامـه  يازدهـم،  دولـت  البتـه  بوديـم. 
آلودگی هوا در ارديبهشـت ماه سـال 1393 مصوب کرد 
و خوشـبختانه بـه دليـل تاکيـد رئيس جمهـور بر حفظ 
سـالمت مـردم و اسـتاندارد سـازی سـوخت، همچنيـن 
همـكاری خـوب وزارت نفـت در ايـن خصـوص، بنزيـن 
پتروشـيمی بـه طـور کامـل از چرخـه سـوخت توزيعـی 
کشـور حـذف شـد و توزيع بنزيـن يـورو 4 و اسـتاندارد 
بـر اسـاس اولويـت بنـدی انجام شـده تـا پايان سـال در 
سراسـر کشـور توزيـع خواهـد شـد. بنزين اسـتاندارد در 
تهـران، کـرج، اراک و تبريـز توزيـع شـد. اتفـاق خـوب 
ديگـر در حوزه سـوخت، کاهـش ميزان گوگرد سـوخت 
 ppm بـه حـدود 150   ppm از 10 هـزار  گازوييـل 
بـود کـه ايـن تغييـرات تاثيری محسـوس در بهبـود هوا 
و سـالمت مـردم داشـته اسـت. پـس از مقاومـت چنـد 
سـاله خودروسـازان و تأثيـر آن بـر کاهش آلودگـی هوا، 
اسـتاندارد يـورو 4 در سـاخت خودروها به اجرا گذاشـته 
شـد. البتـه هنـوز کارهـای بسـياری بايـد انجام شـود تا 
شـاهد هوايی مطلوب و سـالم برای مردم کشـور باشـيم.

هـوا  آلودگـی  کاهـش  ارکان  مهم تریـن   
؟ چیسـت

مـردم و مشـارکت عمومـی و تخصصـی آن هـا يكـی از 

ارکان مهـم کاهـش آلودگـی هـوا اسـت. دولـت نقـش 
سياسـت گـذاری دارد و موظـف به تأمين زيرسـاخت ها 
اسـت امـا مـردم نيـز می تواننـد بـا اقداماتـی همچـون 
اسـتفاده کمتـر از خودروی شـخصی، اسـتفاده از حمل 
و نقـل عمومـی، معاينه فنی دقيق و منظـم خودروهای 
شـخصی خـود و بسـياری اقدامـات ديگـر دولـت را در 

حـل ايـن چالـش يـاری کنند.

کـه  مدت هاسـت  غبـار  و  گـرد  بحـران   
جنـوب  و  غربـی  اسـتان های  سـر  از  دسـت 
غربـی برنداشـته اسـت. در ایـن زمینـه چـه 

اسـت؟ گرفتـه  صـورت  اقداماتـی 
کاهـش  بـرای  برنامه هايـی  می تـوان  مـدت  کوتـاه  در 
ميـزان گـرد و غبـار در کشـور انجـام داد اما بايـد برای 
حـل اين موضـوع برنامه ريزی بلندمدت داشـت زيرا در 
کوتـاه مـدت نمی تـوان بـه نتايج خوبـی در ايـن زمينه 
دسـت يافـت. نمی تـوان نسـبت بـه مخاطـرات آلودگی 
هـوا کـه در حـال حاضـر سـالمت 30 تـا 35 ميليـون 
ايرانـی را تحـت تأثيـر قـرار داده اسـت، بی تفـاوت بود. 
از هميـن رو سلسـه اقدامـات کوتاه، ميـان و بلند مدتی 
بـرای رفـع مشـكل آلودگـی هـوا در کشـور در دولـت 
يازدهـم در حـال انجـام اسـت کـه از جملـه مهم تريـن 
ايـن اقدامـات توقـف توزيـع بنزيـن آلـوده در کشـور با 

همـكاری و تـالش وزارت نفـت اسـت.

عوامـل  ایـن  تشـدید  در  عواملـی    چـه 
باشـد؟ مؤثـر  می توانـد 

آفريقـا،  شـمال  و  آسـيا  غـرب  در  اقليـم  تغييـرات 
تأثيـر و عـوارض شـديدی داشـته کـه بـه ويـژه گـرد 
و غبارهـا ناشـی از ايـن پديـده اسـت کـه کشـورهايی 
همچـون عربسـتان، عـراق، سـوريه، اردن و بـه تأثير از 
آن هـا ايـران را درگيـر خـود کـرده اسـت و بـه بحرانی 
از  منطقـه ای تبديـل شـده اسـت. در واقـع گروهـی 
کشـورهای غـرب آسـيا تحـت تأثيـر پديده گرم شـدن 
زميـن، افزايـش خشـكی و دمـا و کاهـش بارندگـی بـا 
تجربـه سـختی بـه نـام طوفان های گـرد و غبـار مواجه 
شـده اند بـه گونـه ای کـه ايـران تا دهـه پيش بـه جزء 
در زمان هايـی خـاص و در اسـتان هايی خـاص همچون 
سيسـتان و بلوچسـتان بـا چنيـن پديـده ای، در ايـن 
سـطح و وسـعت کـه حتـی تهـران را نيـز درگيـر کند، 
مواجه نشـده بـود. صنـدوق منطقه ای که بـرای تأمين 
منابـع مالـی برنامـه ريزی هـا و پروژه های تدوين شـده 
بـرای مديريـت بحـران گرد و غبـار پيش بينی شـد اما 
بـه دليـل عـدم همـكاری کشـورهای منطقه ايجـاد آن 

نشـد. ممكن 

ایـن  بـا  بـرای مبـارزه  برنامه هایـی   چـه 
عوامـل آغـاز شـده اسـت؟

ايـران در خصـوص مشـكالت ناشـی از آلودگـی هـوای 
ترافيكـی و خـودرو برنامـه ريزی هـای خوبـی را آغـاز 
کـرده اسـت امـا بحـران آلودگـی هـوا ناشـی از گـرد و 
غبـار بسـيار وسـيع اسـت بـه گونه ای کـه بسـياری از 
روزهـا بـه رغـم اينكه با آلودگـی هوا ناشـی از خودروها 
مواجـه نيسـتيم بـا آلودگـی هـوا ناشـی از گـرد و غبار 
بگويـد  نمی توانـد  مسـئولی  هيـچ  هسـتيم.  مواجـه 

موضـوع گـرد و غبـار تـا چنـد سـال آينـده و در کوتاه 
مـدت حـل می شـود، بلكـه در کوتـاه مـدت همـه بايد 
بـا آن کنـار بياييـم و بـرای نتيجه گيـری در بلند مدت 

کنيم. فعاليـت 

  کانون ریزگردها در ایران کجاست؟
البتـه بخشـی از مشـكل گـرد و غبـار در ايران ناشـی از 
کانون هـای داخلی اسـت کـه به دليل مشـكالت متعدد 
همچـون تغييـرات اقليـم و خشـک شـدن تاالب هـا و 
کاهـش بارندگـی و کمبـود منابـع آبی اسـت کـه البته 
بـرای مصـرف بهينـه آب در ايـران نيـاز بـه همراهـی 
مـردم و الگوسـازی مناسـب داريـم. ايـن ذرات معلـق 
انسـان ها  بـر سـالمت  فراوانـی  ميكرومتـری خطـرات 
خواهـد داشـت. ايـران يكـی از کشـورهايی اسـت کـه 
باالتريـن ميـزان مواجـه با پديـده آلودگی هوا ناشـی از 

ذرات معلـق در ميكرومتـر دارد.

 و ایـن عوامـل روی ریه انسـان ها هم مؤثر 
است...

اثـرات آن را بـه خوبـی در بيماری های ريوی و تنفسـی 
انسـان ها می توانيـم شـاهد باشـيم. بايـد اطالع رسـانی 
کافـی و شـفاف در خصوص آلودگی هـوا و آلودگی های 
محيـط زيسـت و همچنيـن تأثيـر آن بـر سـالمت افراد 
جملـه  از  تنفسـی  بيماری هـای  بـه  ابتـال  ويـژه  بـه 
آسـم صـورت بگيـرد. بخشـی از مشـكل آلودگـی هـوا 
بـا مشـارکت مـردم قابـل حمـل اسـت و بـرای جـذب 

مشـارکت مـردم بايـد به آن هـا آگاهـی داد.

 آیـا آمـاری در خصوص بیماری های ناشـی 
از آلودگی های هوا در دسـترس هسـت؟

آلودگـی هـوا يكـی از عوامل مـرگ زودرس به حسـاب 
می آيـد. بـر اسـاس آخريـن گزارش هـای اين سـازمان، 
محيطـی  مشـكالت  از  بيماری هـا  درصـد   40 تـا   35
ناشـی  شـيميايی  سـموم  و  هـوا  آلودگـی  همچـون 
می شـود و ايـن بـه معنـای آن اسـت که امـكان ابتال به 
بيماری هـا در افـرادی که تحـت تأثير عوامل شـيميايی 
هسـتند بـه واسـطه تغييـر سيسـتم ايمنـی بـدن آن ها 
بسـيار زيـاد اسـت. بـاز هـم بـر اسـاس آمـار سـازمان 
بهداشـت جهانـی، آلودگـی هـوا علـت مـرگ زودرس 
3،7 ميليـون نفـر از مـردم دنيـا در مناطـق شـهری و 

روسـتايی اسـت.

 تأثیـر استانداردسـازی خودروها در کاهش 
آلودگی هوا چیسـت؟

در ســال 79 برنامــه کاهــش آلودگــی هــوای کالنشــهرها 
در دســتور کار قــرار گرفــت و در ســال 80 بــه تصويــب 
هيــات دولــت رســيد. بــا اجــرای ايــن برنامه حذف ســرب 
از بنزيــن و خــروج پيــكان از چرخــه توليــد کــه تاثيــری 
مهــم بــر آلودگــی هــوا در آن زمــان داشــتند، رقــم خورد. 
ــا از  ــتاندارد آن ه ــاء اس ــا و ارتق ــازی خودروه استانداردس
وضعيــت بــی اســتانداردی بــه اســتاندارد يــورو 2، تبديل 
ــه  ــوری کــه منجــر ب ــه انژکت ــوری ب خودروهــای کاربرات
کاهــش نســبی آلودگــی هــوا شــد از ديگــر نتايــج اجرای 
آن برنامــه بــود. خوشــبختانه بــا روی کار آمــدن دولــت 
يازدهــم مجــدداً اجــرای برنامه هــای مقابلــه بــا آلودگــی 

هــوا در دســتور کار قــرار گرفــت. شــماره گــذاری روزانــه 
يــک هــزار و 500 خــودرو در کشــور و تعطيلــی پــی در 
ــا  ــل آلودگــی هــوا در ســال 88 ت ــه دلي ــدارس ب ــی م پ
92 از نتايــج توقــف اجــرای برنامه هــای کاهــش آلودگــی 

هــوای کالنشهرهاســت. 
بــر هميــن اســاس، از اوايــل ســال 93 بنزين هــای 
ــی  ــوخت توزيع ــه س ــل از چرخ ــور کام ــه ط ــوده ب آل
کشــور خــارج و بنزيــن اســتاندارد يــورو 4 جايگزيــن آن 
شــد. بــه طــور ميانگيــن در تهــران روزانــه 10 ميليــون 
ليتــر بنزيــن مصــرف می شــود و پنــج ميليــون خــودرو 
تــردد دارنــد کــه ايــن يــک مشــكل جــدی اســت زيــرا 
ــی  ــر زندگ ــون نف ــش ميلي ــدود ش ــران ح ــهر ته در ش
ــدود  ــودرو در ح ــداد خ ــن تع ــر اي ــالوه ب ــد و ع می کنن
2 و نيــم ميليــون وســايط نقليــه موتورســيكلت هــم در 
حــال تــردد در شــهر هســتند. اکنــون بنزيــن يــورو 4 در 
شــهرهای تهــران، اصفهــان، اراک و کــرج توزيع می شــود 
امــا فقــط چهــار پااليشــگاه توليــد ايــن نــوع بنزيــن را در 
ســطح کشــور داريــم کــه اميدواريم بــا کاهــش تحريم ها، 

بخشــی از ايــن مشــكالت نيــز حــل شــود.

 وضعیـت هـوای تهـران را چطـور ارزیابی 
می کنیـد؟

رده  از  فرسـوده  خـودروی  هـزار   350 گذشـته  سـال 
خـارج شـد. خودروهـای کشـور پـس از خـارج شـدن 
پيـكان، بـا تأخيـر هشـت سـاله اسـتانداردهای يـورو 4 
را دريافـت کردنـد. در شـهر تهران بيشـترين مشـكل و 

پيچيدگـی کار در زمينـه آلودگـی هـوا را داريـم.
 رفــع ايــن مشــكل درمــان قطعــی نــدارد امــا اقدامــات 
ــی انجــام  ــی متول ــا حضــور 16 دســتگاه اجراي ــی ب خوب
شــده بــه طــوری کــه در ســال 93، 216 روز هوای ســالم 

و 13 روز هــوای پــاک داشــتيم. 
بايــد بــرای اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی و توســعه 
ايــن الگــو در شــهرهای بــزرگ فرهنگســازی شــود 
ــژه در  ــه وي ــا شــاهد بهبــود کيفيــت هــوا در کشــور ب ت
کالن شــهرها و تهــران باشــيم. شــرايط آلودگــی هــوای 
تهــران رو بــه بهبــود اســت، بطوريكــه ســال گذشــته 44 
روز هــوای تهــران نســبت بــه ســال های قبــل ســالم تــر 
بــوده اســت. نمی توانيــم قــول دهيــم کــه هــوای تهــران 
روز بــه روز پــاک تــر می شــود امــا بــرای داشــتن هــوای 
پــاک، اقداماتــی صــورت گرفتــه کــه اميدواريــم بتوانيــم 
ــتر  ــه بيش ــر چ ــش ه ــمت افزاي ــه س ــال 1394 ب در س

روزهــای پــاک و ســالم هــوای تهــران برويــم.

 و در شهرستان ها چطور؟
زمانـی کـه مديريـت سـازمان حفاظـت محيط زيسـت را 
پذيرفتـم در اسـتان مرکـزی بـه خاطـر آلودگـی مـدوام 
هـوا، روزهـای شـنبه شـش مـاه متوالـی، فعـاالن مدنـی 

می کردنـد. راهپيمايـی 
 اسـتفاده از مـازوت بـرای سـوخت نيروگاه هـا يكـی ديگر 
از مشـكالت مهـم در آلودگـی هـوا ايـن اسـتان بـود زيرا 
برخـی از نيروگاه هـای اطراف شـهرهای بـزرگ از اين نوع 
سـوخت اسـتفاده می کردند که خوشـبختانه بـا همكاری 
وزارتخانه هـای نفـت و نيـرو اين موضوع نيز تـا حد زيادی 
کاهـش يافـت و البتـه اميـدوارم ايـن رقم در سـال جاری 

به صفر برسـد.

تغییرات اقلیم در غرب آسیا و 
شمال آفریقا، تأثیر و عوارض 

شدیدی داشته که به ویژه گرد و 
غبارها ناشی از این پدیده است که 
کشورهایی همچون عربستان، 
عراق، سوریه، اردن و به تأثیر از 
آن ها ایران را درگیر خود کرده 

است و به بحرانی منطقه ای تبدیل 
شده است

در سال 79 برنامه کاهش آلودگی هوای 
کالنشهرها در دستور کار قرار گرفت و در 
سال 80 به تصویب هیات دولت رسید. با 
اجرای این برنامه حذف سرب از بنزین و 
خروج پیکان از چرخه تولید که تاثیری مهم 
بر آلودگی هوا در آن زمان داشتند، رقم خورد

گفتگو / دولت
آلودگی هوا

گفتگو / دولت
آلودگی هوا
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ســالم جامعــه شــود. در زمــان آلودگــی هــوا ســاختار گرده 
ــرژی زا  ــادی آل ــق در هــوا کــه در شــرايط ع گياهــان معل
نيســتند، ممكــن اســت، تغييــر يابــد و آلــرژی زا شــود؛ در 
ايــن شــرايط افــرادی کــه آلــرژی نداشــته اند نيــز ممكــن 
ــه  ــبت ب ــا نس ــاختار گرده ه ــر س ــل تغيي ــه دلي ــت ب اس

ــد. ــدا کنن ــرژی پي ــا آل آن ه
ــه  ــوده مواج ــو ذرات آل ــا نان ــان ب ــک انس ــز ي ــی مغ  وقت
می شــود، رفتارهــای غيرعــادی از خــود نشــان می دهــد، 
درســت مثــل شــرايطی کــه بيماری هــای ســختی مثــل 
ــد. در  ــاد می کنن ــز ايج ــون در مغ ــا پارکينس ــر ي آلزايم
رابطــه بــا تأثيرات ژنتيكــی آلودگــی هــوا در دوران جنينی 
مطالعــات زيــادی صــورت نگرفتــه امــا می تــوان بگوييــم 
ــد  ــی می توان ــيوه های گوناگون ــه ش ــوا ب ــی ه ــه آلودگ ک
آثــار زيان بــار درازمــدت و کوتاه مدتــی بــر ســالمت 
ــازمان های  ــات س ــج تحقيق ــق نتاي ــذارد. طب انســان ها بگ
ــروز  ــوا در ب ــی ه ــژه آلودگ ــا به وي ــی، آلودگی ه بين الملل

انــواع بيماری هــای غيــر واگيــر و در مــواردی صعب العــالج 
ــوی  ــات ري ــری دارد. صدم ــش مؤث ــرطان ها نق ــد س مانن
ــوع  ــف موض ــای مختل ــه آالينده ه ــا ب ــی از آلودگی ه ناش
مســتند و قابل سنجشــی اســت. البتــه تأثيــر آلودگــی هــوا 
بــر افــراد مختلــف متفــاوت اســت. آســيب پذيری برخــی 
ــايرين  ــوا بســيار بيشــتر از س ــی ه ــر آلودگ ــراد در براب اف
اســت. کــودکان کــم ســن و ســال و ســالمندان بيشــتر از 
ديگــران از آلودگــی هــوا آســيب می بيننــد. معمــوالً ميزان 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــزان ق ــه مي آســيب ها بســتگی ب
ــا  ــاس ب ــدت تم ــی م ــار دارد. يعن ــيميايی زيان ب ــواد ش م
ــان  ــات نش ــيميايی. مطالع ــواد ش ــت م ــا و غلظ آالينده ه
ــوا  ــی ه ــه در آلودگ ــی ک ــی از آالينده هاي ــه برخ داده ک
ــراه  ــه هم ــن را ب ــای مزم ــوند، بيماری ه ــاهده می ش مش
ــوان  ــد می ت ــاره ش ــه اش ــور ک ــت. همان ط ــد داش خواهن
بــه انــواع و اقســام ســرطان ها اشــاره کــرد. آن هــا متهمــان 
ــان  ــن موضــوع هســتند. در طوالنی مــدت گريب ــی اي اصل

ــل در برخــی از  ــت و در نقطــه مقاب ــد گرف ــرد را خواهن ف
مــوارد، آالينده هــا اثــرات زودرس را شــاهد هســتيم. 
ــی و  ــل تنگــی نفــس، بيماری هــای قلب ــی مث بيماری هاي
ريــوی و ... ازجملــه هميــن مــوارد هســتند. عــوارض قلبی 
ــر،  ــروق کرون ــوا به صــورت تنگــی ع ــی ه ناشــی از آلودگ
ســكته های قلبــی، نارســايی های قلبــی و تشــديد ضربــان 
بــروز می کنــد کــه در مــواردی می توانــد منجــر بــه 

مــرگ شــود.

در این رویارویی سخت، نقش و سهم ما چیست؟
ــزی نيســت کــه کســی بخواهــد آن را انتخــاب  هــوا چي
کنــد. مثــل اين اســت کــه شــما در شــهری زندگــی کنيد 
و بگوييــد مــن هــوای اينجــا را استشــمام نمی کنــم. البتــه 
بايــد ميــان انــواع ذرات معلــق در هــوا و اثــر آن و شــيوه 
مواجــه بــا آن هــا تمايــز قائل شــد. تفــاوت عمده اثــر ذرات 
بــر ســالمتی انســان در منشــأ و انــدازه آن اســت. ذراتــی 
ــمی تر و  ــب س ــوند به مرات ــد می ش ــراق تولي ــه از احت ک
خطرناک تــر از ذرات طبيعــی هســتند. عــالوه بــر آن ذرات 
ناشــی از احتــراق بســيار ريزتــر از ذرات طبيعــی هســتند و 
بــه هميــن دليــل می تواننــد تــا اعمــاق دســتگاه تنفســی 
ــان خــون شــوند.  ــی وارد جري ــد و حت ــوذ کنن انســان نف
ازايــن رو قــرار گرفتــن در معــرض دود موتــور ديــزل و دود 
ــن  ــاک اســت و اي ــوری بســيار خطرن ــای کاربرات خودروه
خطــر درصورتی کــه زمــان مواجهــه بــا ايــن ذرات بيشــتر 

ــد. ــش می ياب باشــد، افزاي

 چطور می توان به بهبود این وضعیت کمک کرد؟
می دهــد  نشــان  مختلــف  کشــورهای  تجربه هــای 
بســياری از مشــكالت محيــط زيســتی قابل پيشــگيری و 
ــرف  ــل را برط ــل و عوام ــد عل ــتند. باي ــل هس دارای راه ح
ــی را  ــد برنامه ريزی هاي ــه باي ــن زمين ــت در اي ــم. دول کني
ــه  ــن شــود. البت ــار آن بودجــه تأمي داشــته باشــد. در کن
ايــن نكتــه را ناديــده نگيريــم کــه مشــارکت مــردم را هــم 
در مــورد رفــع ايــن معضــل می طلبــد. اگــر ايــن چالــش 
ــران و  ــزرگ ادامــه پيــدا کنــد و اگــر خدای ناکــرده مدي ب
مســئوالن و مــردم نســبت بــه حــل آلودگــی هــوا منفعــل 
شــوند بــدون شــک يــک فاجعــه ملی بــه بــار خواهــد آمد. 
روزانــه چنديــن تــن ذرات معلــق بــه دليــل ترافيــک وارد 
هــوای تهــران می شــود کــه در ايــن ميــان ســهم عمــده 
ــيكلت های  ــی و موتورس ــای ديزل ــه کاميون ه ــوط ب مرب
کاربراتــوری اســت و بيشــترين تمرکــز ايــن آاليندگی هــا 

نيــز در مرکــز و حاشــيه شــهر تهــران اســت. 
در ايــن رابطــه بايــد بگوييــم کــه در بعضــی مــوارد نيازمند 
اصــالح قوانيــن و مقــررات هســتيم و تلخ تــر نيز آنجاســت 
ــن  ــم و اي ــرا نكني ــا اج ــيم ام ــد بنويس ــن جدي ــه قواني ک
خســارت بزرگــی اســت؛ ضمــن اينكــه قوانيــن و مقــررات، 
مصــرف، تكنولــوژی و اســتاندارد ريشــه در ســاختار غلط و 

مديريــت غلــط در کشــورمان دارد.

 چه برنامه ریزی هایی را می توان انجام داد؟
به عنوان مثــال قــرار بــود کــه کارخانه هــا دورتــر از محــل 
ســكونت افــراد باشــد. کارخانه هــا ايمنــی را رعايــت کننــد. 
ــد بيش ازپيــش  نظــارت روی مبحــث آالينده هايشــان باي
می شــد. امــا هميــن نظــارت و فيلتــر را هــم مــا به نــدرت 
مشــاهده می کنيــم. گفتــه بودنــد کــه تــا 120 کيلومتــری 

آلودگی هوا با ما چه می کند؟

آلودگی هوا، ریز گردها، گرد غبارها، آسم، آلرژی، بیماری تنفسی، 
عوارض قلبی، ریوی و عروقی، کلیدواژه هایی هستند که ذهن ها را به 
سمت یک مبحث کلی هدایت می کنند. آلودگی هوا با ما چه می کند؟ 
جوان  و  پیر  و  رسانه ها  و  مردم  تا  گرفته  پزشکان  از  که  موضوعی 
دنبال  به  ما  از  هرکدام  میان،  این  در  است.  کرده  درگیر  خود  با  را 
دکتر  زمینه،  این  در  کنیم.  مراقبت  خود  از  چطور  که  هستیم  این 
عبدالرحمان رستمیان، نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس شورای اسالمی با ما به گفتگو نشسته است. او فوق تخصص 
علوم  دانشگاه  از  )روماتولوِژی(  رماتیسمی  و  مفاصل  بیماری های 
پزشکی است و تا سال 1388 رئیس مجتمع بیمارستان امام خمینی 
)ره( به عنوان بزرگ ترین مرکز آموزشی درمانی کشور و خاورمیانه 
بوده است. عضو کمیته مشورتی سالمت برنامه ششم توسعه، عضو 
فرهنگستان علوم پزشکی و عضو شورای راهبردی سالمت و رفاه 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی است.

ــوا  ــی ه ــوص آلودگ   در خص
ــراد  ــالمت اف ــر س ــر آن ب و تأثی

ــد. ــح دهی ــه توضی جامع
ســالمتی  می توانــد  هــوا  آلودگــی 
تأثيــر  انســان ها را به شــدت تحــت 
ــوده،  ــوای آل ــس ه ــا تنف ــد. ب ــرار ده ق
وارد  مضــر  کوچــک  و  بــزرگ  ذرات 
ــه شــده و ممكــن اســت مشــكالت  ري
شــديد تنفســی ايجــاد کننــد. دســتگاه 
ــوا  ــق در ه ــا ذرات معل ــه ب ــی ک تنفس
ارتبــاط مســتقيم دارد، نخســتين مرکــز 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــا آلودگی ه ــاس ب تم
ــه شــمار مــی رود. آلودگــی هــوا  هــوا ب
ــای  ــد ســبب تشــديد بيماری ه می توان
ــاد  ــا ايج ــال و ي ــراد مبت ــی در اف تنفس
ــراد  برخــی بيماری هــای تنفســی در اف

تهــران نبايــد هيــچ کارخانــه ای وجــود 
ــا  داشــته باشــد. امــا شــما می بينيــد ت
120 کيلومتــری هميــن کالن شــهر 
چنديــن و چنــد کارخانــه مشــغول 
ــن  ــه اي ــی ب ــتند. هيچ کس ــه کار هس ب
مــوارد توجهــی نمی کنــد. بســياری 
و  پارتی بــازی  قالــب  در  برنامه هــا  از 
البــی بــازی رفتــه اســت. بايــد جلــوی 
ــد  ــم. باي هــر رانتــی را در کشــور بگيري
قانونــی خــود  همه چيــز در مســير 
قــرار بگيــرد. سيســتم های نظارتــی 
ــتر  ــود را بيش ــای خ ــد محدوديت ه باي
حمل ونقــل  وضعيــت  بــه  کننــد. 
عمومــی تهــران نگاهــی بيندازيــد. 
اصــالً وضعيــت خوبــی نــدارد. مــا بايــد 
ــات  ــری امكان ــه 500-200 مت در فاصل
حمل ونقــل عمومــی را داشــته باشــيم. 
البتــه هميــن مــورد خيلــی فاصلــه دارد 
بــا چيــزی کــه مــردم امنيــت را در آن 

ــد. ــرام را ببينن ــد و احت احســاس کنن
 مشــارکت مــردم در ايــن زمينــه 
نقــش بســيار مهمــی را ايفــا می کنــد. 
ــطح  ــن س ــای اي ــاهد ارتق ــه ش اگرچ
از مؤثرتريــن راهكارهــای  بوده ايــم. 
کاهــش آلودگــی، کاهــش آلودگــی از 

ــدأ اســت.  مب
ســاخت و طراحــی وســايل نقليــه 
از حداقــل ســوخت  موتــوری کــه 
در  چنانچــه  کننــد،  اســتفاده 
امــر  ايــن  پيشــرفته  کشــورهای 
ــای  ــدد موفقيت ه ــه و درص تحقق يافت
بيشــتری نيــز هســتند. همان طــور 
نقليــه  وســايل  می دانيــم  کــه 
ــه ديگــر  ــران نســبت ب ــوری در اي موت
کشــورها از باالتريــن مصــرف ســوخت 

هســتند. برخــوردار 

ــه  ــیر چ ــن مس ــردم در ای  م
ــد؟ ــد کنن بای

ــن اســت کــه معضــل  ــده اي ــاد بن اعتق
آلودگــی هــوا بــا آمــوزش، اطالع رســانی 
و مشــارکت مــردم قابل حــل اســت. 
بــرای داشــتن هوايــی پــاک و عــاری از 
آلودگــی، دولــت و شــهرداری به تنهايــی 
ــن  ــد و اي ــد کاری انجــام دهن نمی توانن
امــر نيازمنــد مشــارکت شــهروندان 
اســت. اگــر رفتــار ترافيكــی بهبــود يابد 
به طــور حتــم بخشــی از مشــكالت 

حــل خواهــد شــد.
 يكــی از مشــكالت اساســی آلودگــی 
شــهر تهــران مصــرف بی رويــه انــرژی 
ــالح  ــر اص ــن ام ــد اي ــه باي ــت ک اس
شــود. اســتفاده از انرژی هــای تجديــد 
نقــاط  در  هم اکنــون  کــه  پذيــر 
اســتفاده  آن هــا  از  دنيــا  مختلــف 

انــرژی  بــاد،  انــرژی خورشــيد،  ازجملــه  می شــود 
گرمايــی اقيانوس هــا، انــرژی امــواج آب و انــرژی جــذر 
ــه  و مــد اقيانوس هــا، بيــوگاز )ســوخت حاصــل از تجزي
ــد از  ــيژن می توان ــاب اکس ــی در غي ــاده آل ــی م ميكروب
ــه  ــن کاری را ک ــردم کمتري ــد. م ــا باش ــر گزينه ه ديگ
ــای  ــه موتوره ــت ک ــن اس ــد اي ــام بدهن ــد انج می توانن
ــک  ــتفاده چ ــی اس ــد از ميزان ــود را بع ــای خ اتومبيل ه
کننــد. فيلتــر بســياری از ايــن اتومبيل هــا عــوض 
ــوا  ــدن ه ــوده ش ــه آل ــر ب ــن منج ــت. همي ــده اس نش
می شــود. بايــد آمــوزش الزم بــه مــردم داده شــود کــه 
ــی را انجــام  ــی را انجــام داده و چــه کارهاي چــه کارهاي

ــد. ندهن

 آیا آمار مشخصی از افرادی که به واسطه آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند وجود دارد؟

در ايــران کــه آمــار دقيقــی در ايــن زمينــه نداريــم. امــا در 
ــا ســه ميليــون  ــم کــه ســاليانه دو ت ــم بگوي دنيــا می توان
ــت  ــوا از دس ــای ه ــر آلودگی ه ــود را براث ــان خ ــر ج نف

می دهنــد.

 وضعیت تامین، واردات و صادرات داروهای ریوی 
و بیمه آن ها چطور است؟

در حــال حاضــر، بيمــه شــامل حــال بســياری از داروهــای 
ــه  ــش بيم ــن پوش ــد اي ــا باي ــود و طبيعت ــوی می ش ري
ــروزه  ــد ام ــت بداني ــب اس ــود. جال ــر ش ــترده ت ای گس
ــک  ــه در ريس ــرادی ک ــرای اف ــده ب ــن هايی توليدش واکس
ــن  ــری از اي ــک س ــد. ي ــرار دارن ــوی ق ــای ري بيماری ه
ــار و يــک ســری ديگــر  ــاه يک ب ــد چنــد م واکســن ها باي
بايــد ســاليانه مورداســتفاده قــرار بگيرنــد. شــرايط را بايــد 
طــوری مهيــا کنيــم کــه کســانی کــه مبتالبــه عفونت های 
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــن واکســن ها اس ــوند، از اي ــوی می ش ري
بتواننــد جلــوی رشــد و توســعه آن هــا را در داخــل بــدن 

خــود بگيرنــد.

 وضعیت سرانه درمان بیماری های ریوی چطور 
است؟آیا تغییری در آن ایجاد شده است؟

آنچــه کــه مشــخص اســت آن اســت کــه امســال 
ــه نســبت ســرانه  ســرانه درمــان بيماری هــای ريــوی، ب
درمــان کل کشــور ارتقــاء پيداکــرده اســت. ايــن ســهم 
ــدا  ــی پي ــای خوب ــال 93 و 94 ارتق ــوص در س به خص
عقب تــر  کشــورها  برخــی  از  کمــاکان  ولــی  کــرد 
ــهم، 11  ــن س ــوييس، اي ــور س ــاًل در کش ــتيم. مث هس
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــد از GDP را ب درص
ــه رقــم 7  کشــور مــا بايــد در برنامــه پنجــم توســعه، ب

درصــد می رســيد. 
ــالمت  ــد س ــه می توان ــت ک ــهمی اس ــهم، س ــن س اي
ــم،  ــاال ببري ــن ســهم را ب مــردم را ارتقــاء دهــد. اگــر اي
ســرانه را نيــز باالبرده ايــم. ايــن امــر می توانــد در 
ــت  ــر کمي ــز ازنظ ــه ني ــد. بيم ــدا کن ــداوم پي ــال ت امس
شــرايط بهتــری پيــدا کــرد و پيش بينــی می شــود کــه 
در ســال جــاری هــم شــرايط آن بهتــر از ســال گذشــته 
بشــود. البتــه اين هــا در شــرايطی اتفــاق افتــاده اســت 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــق سياس ــت تحق ــه جه ک
واردات دارو بــه کشــور در ســال گذشــته 350 ميليــون 

ــت. ــش ياف دالر کاه
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شرایط اضطرار هوا
 نفس ها را تنگ می کند

ــرار  ــرار ق ــرايط اضط ــوا در ش ــت ه وضعي
ــد  ــه در چن ــه ای اســت ک ــن جمل دارد. اي
از  را  آن  بارهــا  و  بارهــا  اخيــر،  ســاله 
رســانه های مختلــف شــنيده ايم. همــه 
ــا  ــياری از آالينده ه ــش بس ــم نق ــی داني م
نيســت.  تأثيــر  بــی  ميــان،  ايــن  در 
آالينده هايــی کــه ريه هــای مــان را از 
ــد  ــته می کن ــا انباش ــياری از آلودگی ه بس
و بــرای زدودن آن هــا نيــاز بــه هــزار و يــک 
درمــان داريــم. بســياری از کميســيون ها و 
جلســات مختلــف پزشــكی و غير پزشــكی 
ــرای  ــاره ای ب ــا راه چ ــود ت ــكيل می ش تش
پيــدا شــود.  آلودگی هــا  ايــن  از  فــرار 
تــالش هــا معمــوال بــر ايــن مــدار اســتوار 
ــات و  ــع آوری اطالع ــا جم ــه  ب ــت ک اس
بررســی نمونه هــای تجربه شــده مشــابه در 
کشــورهای ديگــر ،نحــوه ارتبــاط و وظايــف 
نهادهــا و ارگانهــای مربــوط در شــرايط 

پايــداری و وارونگــی دمــا و آلودگــی بيــش از حــد اســتاندارد 
،تعييــن و اقدامــات مقتضــی در ســطوح مختلــف عملكــردی با 
گزينــه هــای متناســب بــا ايــن شــرايط ، بررســی و تصميماتــی 

ــردد. ــاذ گ اتخ
معضلی بزرگ به نام حمل و نقل

تهران، يكی از همان کالنشـهرهايی اسـت کـه جمعيت بااليی 
را در دل خـود جـای داده اسـت. پايتخت ايران، در بسـياری از 
اوقـات، نفسـش به شـماره می افتـد. دمی که معمـوال بازدمی 
در پـی خواهـد داشـت، گاهـی اوقـات بـرای سـالمندان يـا 
کـودکان بـی بازدم خواهد بود. واقعه تأسـف باری که بسـياری 
از مسـئوالن را بـر آن داشـته اسـت که جلسـات پـی در پی را 
برگـزار کننـد تا اين معضل بـزرگ محيط زيسـتی و اجتماعی 
را رفـع کننـد. در ايـن ميـان، بيماری هـای تنفسـی و ريـوی 
جـای خود را در سـبد هر خانـوار باز کرده اسـت. بيماری هايی 
کـه نقـش تيـره ای را در ريه هـای بيمـاران باز می کنـد. دکتر 
مـراد هاشـم زهـی، عضـو کميسـيون بهداشـت و درمـان 
مجلـس شـورای اسـالمی در خصـوص منشـاء آلودگـی ها می 
گويـد: در کنـار آلودگـي ناشـي از صنايـع که بيشـتر ناشـی از 

صنايعـی همچـون نيروگاه هـاي حرارتـي، کارخانه هـاي توليد 
مواد شـيميايي، سيمان سـازي، کاغذسـازي، آجر پزی،نساجي، 
دباغـي اسـت، بايـد بگوييم کـه  آلودگی های ناشـي از حمل و 
نقـل نيز  بـه اندازه آلودگي صنعتي مهـم و از اهميت برخوردار 
مي باشـد. آلودگـي ناشـي از حمـل و نقـل و وسـايل نقليـه به 
شـكل گازهـاي خروجـي از اگـزوز، ذرات معلـق، صـدا و غيـره 
مي باشـد. اتومبيـل هـا، اتوبوس هـا، و کاميـون هـا در آلودگـی 
هـوا نقـش بسـيارمهمی را ايفـا مـی نماينـد. وقتـی کـه موتور 
ايـن وسـاءط نقليه سـوخت )بنزيـن و يا گازوئيـل( مصرف می 
نماينـد، مقـدار زيـادی مـواد شـيميائی توليـد مـی نمايند که 
ايـن مـواد از طريق اکـزوز اين وسـائل وارد اتمسـفر می گردد. 
بعـالوه مقـداری از مـواد سـوختی مـورد مصـرف ايـن وسـائل 
بـدون اينكه حتی سـوزانده شـوند، تبخير شـده و در اتمسـفر 
پخـش می شـوند و باعث آلودگی هوا می گردنـد. آالينده هائی 
که در اثر ترافيک وارد اتمسـفر می شـوند شـامل: اکسـيدهای 
نيتـروژن، منو اکسـيد کربـن، دی اکسـيدکربن، ترکيبات آلی 
فـرار، ذرات و ازون مـی باشـند کـه هريـک از ايـن هـا اثـرات 

زيانبـاری برروی سـالمت انسـان دارند.

کشـوري،  برنامه ريـزي  روشـهاي  اتخـاذ  بـا  آلودگـي  ايـن   
منطقـه اي و شـهري و اسـتفاده از اتومبيـل هـا و سـوخت هاي 
مناسـب همـراه با اعمـال تكنولوژي کنترل آلودگـي به حداقل 

مي رسـد.
عالمت ظاهر شود تا ...

عضــو کميســيون بهداشــت و درمــان مجلس شــورای اســالمی 
در پاســخ بــه ايــن ســئوال کــه نحــوه مديريــت آلودگــی هــوا 
چطــور اســت، می گويــد: در اصطــالح پزشــكی مديريتــی کــه 
می شــود، درمــان عالمتــی اســت. بــه ايــن صــورت کــه بايــد 

عالمتــی ظاهــر شــود و درمــان صــورت بگيــرد.
ــوا  ــی ه ــان آلودگ ــه در زم ــی ک ــن بيماری هاي ــل همي  مث
ــا  ــد، آن را ب ــخت باش ــاری س ــر بيم ــد. اگ ــدا می کن ــود پي نم
ــی مختلــف، رفــع و رجــوع می کننــد. البتــه  روش هــای درمان
ــه  ــی ک ــرای بيماری هاي ــی را ب ــيع و زيربناي ــای وس درمان ه
مولتــی فاکتوريــال اســت، می تــوان انجــام داد. طبيعتــا درمــان 
ــت  ــر اس ــان ب ــوا زم ــای ه ــی از آلودگی ه ــای ناش بيماری ه

ــر نيــز هســت. ودرکنــار آن هزينــه ب
از سال های قبل باید پیش بینی صورت می گرفت

آلودگـی هوا، علتی اسـت کـه می تواند بيماری های بسـياری 
را از خـود منشـعب کنـد. از سـوزش چشـم و بيماری هـای 
پوسـتی گرفتـه تـا آسـم و نفـس تنگی سـوغات ايـن روزها 
ناپـاک اسـت. روزهايـی کـه بسـياری از نماينـدگان مجلس 
را بـرای چـاره جويـی بـه صحن مجلس می کشـاند تـا بلكه 
بتواننـد راه گريـزی را بـرای اين پديده نه چندان سـاده پيدا 
کننـد. هر چند سـابقه مطالعات در خصـوص کنترل آلودگی 
تهـران بـه طرح جامـع کاهش آلودگـي هواي تهـران باز می 
گـردد که با همكاري سـازمان همكاريهاي بيـن المللي ژاپن 
)jica( وزارتخانه هـا و سـازمانهاي مختلـف داخلـي و شـرکت 
کنتـرل  کيفيـت   هـوا بعنـوان نماينـده شـهرداري تهـران 
طـي سـالهاي1376-1374 انجـام گرديـد امـا هاشـم زهی 
معتقـد اسـت: با همه تـالش هايی کـه صورت گرفتـه هنوز 
تـا رسـيدن بـه نقطـه مطلـوب راه طوالنـی در پيـش داريم. 
متاسـفانه اعمالـی کـه سـريع بتوانـد راه عالجـی را پيـش 
پـای مـردم در روزهـای آلـوده بگـذارد، وجـود نـدارد. پيش 
بينی هـای عملياتـی بـرای رفـع آلودگـی هـوا، از سـال های 
قبـل بايـد صـورت می پذيرفـت. امـا ايـن امـر انجـام نشـد. 
تنهـا راه عـالج را زمانـی کـه آلودگـی هوا تشـديد پيـدا می 
شـود، انجـام می دهند.کارهايی شـامل محدوديت هـای تردد 
اتومبيل هـا، تعطيلـی مدارس و ... را زمانی که هوا در شـرايط 

ناسـالم قـرار می گيـرد، انجـام می دهند.
طرحی برای دورکردن کارخانه ها از شهر

آالينده هـای صنعتـی، يكـی از همان هايی اسـت که معضل 
آلودگـی هـوا را دو چنـدان می کنـد. در جريـان فعاليـت 
واحدهايـی کـه انواع سـوختهای فسـيلی ) نفـت، نفت گاز، 
مـازوت و غيـره( اسـتفاده می نماينـد ترکيبـات مختلفـی 
گوگـرد،  اکسـيدهای  آلدئيدهـا،  هيدروکربورهـا،  شـامل 
اکسـيدهای ازت، اکسـيدهای کربـن و ذرات معلـق توليد و 

در هـوا منتشـر می شـود. 
حجـم ايـن نـوع ترکيبات بـه صدها تـن در شـبانه روز بالغ 
مـی  شـود. سـال 1346 هيـات دولـت مصوبـه ای را بـرای 
اجـرا بـه وزارت صنايـع وقـت ابالغ مـی کند که بـه موجب 
آن سـاخت و توسـعه صنايـع در شـعاع 120 کيلومتـری از 
شـهر تهـران ممنوع می شـود. دولـت تصويب مـی کند اما 
اجـرای آن بـه داليـل متعدد بـه ثمر نمی نشـيند و اين می 
شـود آغاز داسـتان شـكل گيری صنايع بزرگ و کوچک در 
اطـراف تهـران. عضو کميسـيون بهداشـت و درمان مجلس 
شـورای اسـالمی، در اين خصـوص می گويد: يكـی از برنامه 
هايی که در سـطح کالن بايد دنبال شـود، توسـعه شـهرک 

هـای صنعتـی اسـت. دليـل توسـعه ايـن شـهرک هـا ايـن 
اسـت که محلی برای اسـتقرار و سـاماندهی صنايع آالينده 
باشـند. در اين صورت سـازمان محيط زيسـت می تواند در 
بخـش تصفيه فاضالب و سيسـتم هـای کنتـرل آالينده ها 

نظـارت کافی اعمـال کند. 
وی بـا ابـراز تاسـف از اين که در توسـعه شـهرک هـای صنعتی 
و فرآينـد انتقـال واحدهـای مزاحـم موفق نبـوده ايم، افـزود: به 
طـور مثـال در تهـران شـهرک هـای صنعتـی بـرای صنايعـی 
مختلـف شـكل گرفته اسـت اما هنـوز در محدوده هـای نزديک 

شـهر تهـران شـاهد کارگاه های آالينده هسـتيم.
بـه اعتقـاد هاشـم زهـی الزم اسـت کـه در ابتـدای امـر ايـن 
کارخانـه هـای صنعتـی مجهز بـه تكنولـوژی های پيشـرفته 
آنهـا کاسـته شـود. هاشـم  آاليندگـی  از درصـد  تـا  شـوند 
زهـی در ايـن خصـوص بـا اشـاره بـه ضـرورت ارتقای سـطح 
تكنولـوژی واحدهـای صنعتـی بـرای کاهـش ميـزان آلودگی 
هـوا، تاکيـد دارد: در غيـر ايـن صـورت بايـد اقداماتـی نظيـر 
تغييـر کاربـری، انتقـال و در نهايـت پلمـپ کارخانـه هـای 
صنعتـی تهـران در نظـر گرفتـه شـود. امـا در حـال حاضـر و 
بـه ايـن سـرعت، نمی تـوان ايـن کارهـا را انجـام داد. هـر کار 
و پيشـنهادی هـم کـه ارائـه شـود، بـه سـرعت قابـل انجـام 

نيسـت. بنابرايـن، درمـان هـم هميـن شـرايط را دارد.
پیشگیری مهم نیست!

بـه راسـتی، بـا نـگاه عميق تـر می تـوان بـه خوبـی دريافت که 
پيشـگيری در ايران، از اولويت برخوردار نيسـت. هاشـم زهی در 
ايـن راسـتا می افزايـد: گاهـی اوقات پيشـگيری از دستشـان در 
می رود. پيش بينی بسـياری از شـرايط بد را نمی کنند. بنابراين 
دولت هـا می آينـد و می رونـد و افـراد تصميماتـی را می گيرند و 

ايـن تصميمـات زمان می بـرد تا بـه مرحله اجرا برسـد. 
وی با تاکيد بر پروژه های پژوهشـی می گويد: بررسـی عملكرد 
واحـد هـای صنعتی، تعيين ميـزان کل انتشـار آالينده های هوا، 
ايجـاد يـک بانـک اطالعاتـی در ارتبـاط بـا واحد هـای صنعتی، 
تعييـن ميـزان و نـوع سـوخت مصرفـی و کنتـرل نحوه انتشـار 
آلودگـی هـوا مـی توانـد از مهـم تريـن اهـداف ايـن پژوهش ها 

به شـمار رود.
بودجه ای که بر دوش دولت است

مطمئنـاً مبـارزه بـا آلودگی هـوا و راه های درمانـی آن بودجه ای 
را می طلبد. عضو کميسـيون بهداشـت و درمان مجلس شـورای 
اسـالمی در ايـن مـورد پاسـخ می دهـد: در زمينـه مبـارزه بـا 
آلودگـی هـوا، کمبود اعتبـار وجود دارد. دولـت بايد اليحه بدهد 
و بـه تناسـب آن تأميـن اعتبـار شـود. بالطبـع وقتـی بيمـاری 
پيـش می آيـد، بودجـه ای را نيـز بايـد بـرای از بيـن بـردن آن 
درنظـر گرفـت. ايـن بودجه ها بـر دوش دولت تحميل می شـود. 
هزينه هايـی کـه در زمـان پيشـگيری کمتـر از زمـان درمـان 

بيماری هاسـت.
همکاری مردم

مسـلما دولـت بـه تنهايـی نمی توانـد بـه هـدف نهايـی کـه 
همـان هوای پاک اسـت دسـت پيدا کنـد، بلكه اين مسـتلزم 
کمک هـا و همكاريهـای مـردم نيـز هسـت. هاشـم زهـی در 
ايـن خصـوص مـی گويـد: بـه منظـور انجـام ايـن اقدامـات، 
انضبـاط مناسـب بـرای همـه بايـد وجـود داشـته باشـد؛ اگر 
ايـن چيزهـا بـه آلودگـی هـوا در محيط زيسـت اضافه شـود، 
مـردم بـه انـدازه کافی به انجـام اقدامات مناسـب در قبال آن 

مسـئول خواهنـد بود.
وی در پايـان خاطـر نشـان کـرد: چيز ديگـری که بايـد در نظر 
گرفتـه شـود، صرفه جويـی در انـرژی اسـت؛ بـا صرفه جويی در 
انـرژی، آلودگـی هـوا کاهـش می يابـد. اسـتفاده از بنزين کمتر، 
آلودگـی را کم می کند؛ هر چقدر بيشـتر از آنها اسـتفاده شـود، 

هـوا نيز بيشـتر آلوده می شـود.

سال 1346 هیات دولت مصوبه 
ای را برای اجرا به وزارت صنایع 
وقت ابالغ می کند که به موجب آن 
ساخت و توسعه صنایع در شعاع 
120 کیلومتری از شهر تهران 

ممنوع می شود. دولت تصویب می 
کند اما اجرای آن به دالیل متعدد به 
ثمر نمی نشیند و این می شود آغاز 
داستان شکل گیری صنایع بزرگ و 

کوچک در اطراف تهران

    عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمیدکتر مراد هاشم زهی

گفتگو / کمیسیون بهداشت مجلس
آلودگی هواآلودگی هوا

گفتگو / کمیسیون بهداشت مجلس
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ريزگردهـا ماحصـل تخريـب منابـع طبيعـی اسـت. بهر 
حـال تمامـی ايـن مـوارد بيشـتر ممكـن اسـت گريبان 
افـراد high risk  را بگيـرد. نمی تـوان آلودگی هوای 
شـهری مثـل تهـران را در بـروز و افزايش سـرطان ريه 
ناديـده گرفـت. کنتـرل ريزگردهـا هم قطعـا در کنترل 
انـواع بيماريهـا از جملـه سـرطان مـی توانـد تاثيرگذار 
باشـد امـا اين کـه چـه انـدازه و در بـروز کدام سـرطان 
دارد.  گسـتردهای  تحقيقـات  بـه  نيـاز  اسـت،  موثـر 
همانطـور کـه اشـاره شـد آلودگـی هـای شـيميايی و 
صنعتـی باعـث بـروز بسـياری از بيمـاری هـا از جملـه 
سـرطان می شـوند. ايـن مـواد مشـكالتی را در ريـه و 
خـون افـراد ايجـاد می کنـد و تأثيـرات بـدی را به جای 
خواهـد گذاشـت. به خصـوص در نـوزادان شـيرخوار و 
افـراد سـالمند تأثيـرات بدتـر خواهـد بـود. چـون ايـن 
افـراد مقاومـت کمتـری را در برابـر آلودگی هـا و کاًل 
مـی  آن  بيـم  می دهنـد.  نشـان  خـود  از  بيماری هـا 
رود کـه بـا افزايـش آالينـده هـای محيطـی در هـوای 
کالنشـهرها و بـاال رفتـن آمـار مبتاليـان بـه سـرطان 
ريـه، ايـن بيمـاری بـه رده باالتـری از عوامـل مـرگ و 
ميـر در کشـور ارتقـا پيدا کند. سـرطان ريـه در مراحل 
ابتـدای بيمـاری اغلـب هيـچ عالئمی نشـان نمـی دهد 
ميشـوند  دار  عالمـت  کـه  آنهائـی  اغلـب  متاسـفانه  و 

سرطانشـان در مراحـل پيشـرفته اسـت. 

  آلودگـی هـای ناشـی از طبیعـت را صرفا 
محـدود بـه ریزگردها مـی دانید؟

خيـر؛ برخـي از فعل و انفعـاالت طبيعي مانند سـيالبها 
، آتشفشـانها ، تغييـر و تحوالت اليه هاي پوسـته زمين 
گاه در مقياسـهاي بسـيار بزرگـي سـبب آلودگـي هـوا 
مي شـود. بروز آتشفشـانها سـبب بيـرون ريختـن مواد 
معلـق و گازهـاي شـيميايي در تناژهـاي بسـيار بااليي 

مي شـود

  سـالیانه چنـد نفـر در اثـر آلودگـی هـوا 
جـان خـود را از دسـت می دهنـد؟

بيشـتر در  آمـار  ايـن  نـدارم.  آمـار دقيقـی  متأسـفانه 
پزشـكی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  اختيـار 
بسـياری  عـده  کـه  بـس  امـا هميـن  قـرار می گيـرد؛ 
در پيک هـای بـاالی آلودگـی جـان خـود را از دسـت 
می دهنـد. بديهـی اسـت کـه بـا ادامـه آلودگـی هـوا و 
کاهـش پيـدا نكـردن آالينـده هـای محيطی، در سـال 
هـای آينده شـاهد افزايش تعـداد مبتاليان بـه اين نوع 

سـرطان باشـيم.

  یعنـی ایـن آلودگی هـا، آثـار فرسایشـی 
خـود را بـر افـراد می گـذارد؟

دقيقـاً. آلودگی هـا، به مرورزمـان آثـار تخريبـی خـود را 
بـر بـدن افـراد خواهد گذاشـت. ممكن اسـت حتی اين 
آثـار طوالنی مـدت باشـد. سـرطان ريـه برای رشـد نياز 
بـه مـدت زمـان زيـادی دارد. امـا تغييراتی کـه در ريه 
ايجـاد مـی شـود تقريباً از همـان ابتدای تمـاس با مواد 
سـرطان زا شـروع مـی شـود.  بـروز بيماری هـای مكرر 
ماننـد سـرماخوردگی، آنفلوانزا، برونشـيت يـا ذات الريه 
بـه ويـژه در زنـان سـيگاری می توانـد بـه علـت ضعـف 
سيسـتم دفاعـی يـا سـرطان ريه باشـد؛ ايـن بيماری ها 

در بيمـاران مبتـال بـه سـرطان ريـه پـس از فروکـش 
کـردن عاليـم بيمـاری دوبـاره بـروز می کنـد؛ سـرطان 
ريـه بـا سـاکن شـدن در بافت هـای ريـه و لوله هـای 
برونشـيتی، عاليم مشـابه به سـرماخوردگی يـا آنفلوانزا 
ايجـاد می کنـد؛ ايـن سـرطان، ريـه را بـه بيماری هـا و 
عفونت هـا مسـتعدتر می سـازد و سيسـتم دفاعـی بـدن 
کـه مشـغول مقابلـه بـا سـرطان اسـت کمتـر می تواند 
در  و  کنـد  محافظـت  ميكروب هـا  برابـر  در  را  خـود 
نتيجـه دچـار عفونت هـای جـدی از جملـه برونشـيت 
ريـه،  سـرطان  عالئـم  از  يكـی  می شـود.  ذات الريـه  و 
ايـن  اسـت،  دليـل  بـدون  و ضعـف  مفـرط  خسـتگی 
احسـاس خسـتگی ماننـد زمانـی اسـت کـه بـه تـب، 
سـرماخوردگی يـا آنفلوانـزا مبتـال شـده ايد و قـادر بـه 
بلنـد شـدن از جـا نيسـتيد؛ علـت ايـن خسـتگی رهـا 
شـدن مـاده ای در خون اسـت کـه از طريـق تومورهای 
سـرطانی روی ميـزان اکسـيژن و سـالمت گلبول هـای 
قرمـز و عملكـرد غـده فـوق  کليـوی تأثيـر می گـذارد. 
خالصـه کالم اينكـه ايـن آثـار در دراز مـدت آهسـته 
اهسـته خودشـان را نشـان می دهنـد. البته آثـار دفعی 
و ناگهانـی آلودگـی هـوا همچـون سـكته هـای قلبی و 
مغـزی بحـث ديگری اسـت که بايـد به طـور مفصل به 

آن پرداختـه شـود.

در کشـور  متـداول  ریـوی  بیماری هـای    
کدم انـد؟

بيماری هـای ريـوی يـک سـری بيمـاری هسـتند کـه 
ممكـن اسـت براثـر عوامـل مختلـف مثـل آنفلوانـزا و 
بيماری هـای فصلـی تشـديد پيـدا کنـد. توجـه داشـته 
باشـيد، سـرطان ريـه در کشـور مـا آمـار بااليـی را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت. برونشـيت و بيماری هـای 
انسـدادی هـم در کنـار آن قـرار می گيـرد کـه باعـث 
مسـدود شـدن مجـاری تنفسـی خواهد شـد. آسـم هم 
کـه ديگـر از بيماری های بسـيار متـداول در اين زمينه 

می شـود. محسـوب 

  زمانـی کـه هـوا آلـوده اسـت بیمـاران 
بایـد بکننـد؟ ریـوی چـکار 

همانطـور کـه گفتـه شـد آلودگـی هـوا بـه هـر دليـل 
مـی توانـد موجب تشـديد بيمـاری های ريـوی و قلبی 
شـود. طبيعی اسـت کـه بهترين راه اجتناب اسـت. اين 
بيمـاران بايـد در خانـه بمانند تـا آلودگی شـديد کمتر 
شـود اگـر هـم بيـرون مـی رونـد از ماسـک اسـتفاده 

. کنند

 بیمارهـاي ریـوي درچـه فصلـي بیشـتر 
مي شـود؟ شـایع 

معمـوالً در فصـول سـرما بـه خصوص در کشـوري مثل 
ايـران کـه آلودگـي هـوا زيـاد اسـت، بـه خاطـر پديده 
اينـورژن درشـهرهاي بـزرگ مثـل تهـران بيماريهـای 
تنفسـی خيلي تشـديد مي شـود . از جمله ايـن بيماري 
برونشـيت مزمن اسـت که در سـيگاری هـای بخصوص 
ديـده مـی شـود در فصـول سـرد اينهـا ممكـن اسـت 
خيلـي  نفس هـاي  تنگـي  يـا  و  سـرماخوردگي  دچـار 
شـديد شـوند و حتـی نيـاز بـه بسـتری شـدن پيـدا 
کننـد همچنيـن عالئم و حمالت آسـم در هـواي آلوده 

آرزوی تنفس در یک  هوای سالم

  در خصـوص هـوای سـالم و تعریف علمی 
آن توضیـح بفرمایید.

هـواي سـالم هوايـي اسـت کـه ميـزان ذرات معلـق 
آن از يـک حـد خاصـي تجـاوز نكـرده و يـک سـري 
ترکيبـات شـيميايي آن ماننـد دي اکسـيد کربـن در 
يـک محـدوده خاص باقـي مانده و يک سـري آالينده 
هـاي شـيميايي مانند مونوکسـيد کربن و اکسـيدهاي 
نيتـروژن و گوگـرد ترجيحا در آن ظاهر نشـده و يا در 
حداقـل مقـدار مجـاز قرار گيـرد . ماهيت هـوا طوري 
اسـت که مـي توانـد ميكروارگانيسـم هـاي گوناگوني 
رادر خـود ذخيـره سـازد و انتقـال دهـد. پااليـش هوا 
از ايـن ميكروگانيسـم هـا از نظـر حفـظ يـک سـطح 
بهداشـتي و اسـتاندارد از اهميـت بسـزايي برخـوردار 
اسـت و تاميـن آن در شـرايطی نظيـر شـهرهای پـر 

جمعيـت کشـور مـا نيازمنـد مراقبـت ويژه اسـت.

   آثـار و تبعـات آلودگـی هـوا و همچنیـن 
گسـترش ریزگردهـا را چـه مـی دانید؟

در ابتـدا بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـته باشـيد کـه 
مـا دو نـوع آلودگـی داريـم. اول آلودگی هايـی کـه بـر 
اثـر ريزگردهـا ممكن اسـت بـه وجود  آيـد. دوم آلودگی 
متعلـق بـه آالينده های شـيميايی و صنعتی اسـت. اين 
دو را بايـد از هـم جـدا کـرد و بـا نگاهـی مجـزا دنبـال 
کـرد. پديـده آلودگـی هـوا در مناطـق شـهری ، يكی از 
ره آوردهـای انقـالب صنعتـی اسـت کـه از سـده هـای 
قبـل شـروع و بـا توسـعه صنعتی و زياد شـدن شـهرها 
بـر ميـزان و شـدت آن روز بـه روز افـزوده مـی شـود. 
امـا ريزگردهـا موضـوع ديگـری اسـت.برخی معتقد اند 

متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم 
اقدامات پیشگیرانه ای را برای 

جلوگیری از بیماری های ناشی 
از آلودگی هوا انجام دهیم، 

همانطور که نتوانستیم اقدامات 
اساسی برای کاهش آلودگی 

هوا انجام دهیم. به طور نمونه 
سال ها است استفاده از آزبست 

در لنت های ترمز در دنیا منسوخ 
شده اما این مورد در کشور ما 

هنوز استفاده می شود

    عضو کمسیون کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمیدکتر علی کاییدی

آلودگـی هـوا، قرار نیسـت دسـت از سـر ما بـردارد. هر روز شـاهد 
انتشـار اخبـاری در ایـن خصـوص هسـتیم. اخبـاری کـه یـک روز 
آسـمان آبـی را بـه رخ مـا می کشـد و روز دیگـر همـان آسـمان را 
برایمـان تیره وتـار می کنـد. البتـه شـنیدن ایـن اخبـار، می توانـد 
موجـی از نگرانی هـا را در میـان همـه مـردم ایجاد کند. سـالن های 
از خس خـس  پـر می شـود  پزشـکان  و مطب هـای  بیمارسـتان ها 

سـینه ها. جلسـات مختلفـی برگـزار می شـود و تصمیماتـی گرفته 
می شـود. از بنزین های آلـوده تا ریـز گردهای معلـق در ریه هایمان. 
بـا دکتر علی کاییدی، عضو کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای 
اسـالمی در خصـوص همین مشـکل بـه گفتگو نشسـته ایـم تا از 
مراقبـت هـای ویژه مجلس شـورای اسـالمی از هوای پـاک اطالع 

پیـدا کنیم.

علی رغم همه تالش ها و برنامه ریزی ها، 
وضعیت بهداشت و درمان ما شایسته مردم 
شریفمان نیست. راه طوالنی برای تامین 
سالمت جامعه در پیش است. ما هنوز 
نتوانسته ایم جایگاه پیشگیری را بعنوان 
فاز نخست تامین سالمت تثبیت کنیم

گفتگو / کمیسیون بهداشت مجلس
آلودگی هواآلودگی هوا

گفتگو / کمیسیون بهداشت مجلس
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آلودگی هوا
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تشـديد مي شـود . اوايـل فصـل بهـار 
هـم بيمـاری هـای مرتبـط بـه آلرژي 
فصـل  معمـوالً  شـود.  مـی  تشـديد 
تابسـتان بـراي بيمـاران ريـوي فصل 
خوبـي اسـت هـم بخاطـر اينكـه کـه 
بيمـاری  هـم  و  اسـت  کـم  آلودگـی 
های ويروسـی کمتر ديده می شـوند.

جایگاه کشورمان در درمان 
بیماری های ریوی چگونه است؟

علـی رغـم همـه تـالش هـا و برنامـه 
ريزی هـا، وضعيت بهداشـت و درمان 
مـا شايسـته مردم شـريفمان نيسـت. 
سـالمت  تاميـن  بـرای  طوالنـی  راه 
هنـوز  مـا  اسـت.  پيـش  در  جامعـه 
ايـم جايـگاه پيشـگيری را  نتوانسـته 
بعنـوان فـاز نخسـت تاميـن سـالمت 
سـرمايه گذاری  بايـد  کنيـم.  تثبيـت 
کنيـم. اين مبحث، فرا بخشـی اسـت؛ 
مختلـف  دسـتگاه های  در  بنابرايـن 
بايـد سـرمايه گذاری ها صـورت بگيرد. 
آموزش وپـرورش،  در  را  آموزش هـا 
مدارس و مسـاجد داشـته باشيم. يک 
بسـيج عمومی را می طلبد. شـما دقت 
کنيـد در هـر زمينـه ای کـه آمـوزش 
داده شـده، چـه بازخوردهـای مثبتـی 
کنيـد  بررسـی  بوده ايـد.   شـاهد  را 
ببينيـد چقدر بـرای آموزش کسـانی 

کـه در معـادن کار مـی کننـد، 
کار  گنـدم  سـيلوهای  در 

کارخانـه  در  کننـد،  مـی 
سـيمان  و  گـچ  هـای 
دوره  کننـد،  مـی  کار 
هـای آموزشـی برگـزار 
شود.متاسـفانه  مـی 
نتوانسـته ايم  هنـوز  مـا 
اقدامـات پيشـگيرانه ای 
از  جلوگيـری  بـرای  را 
از  ناشـی  بيماری هـای 

آلودگی هـوا انجام دهيم، 
نتوانسـتيم  کـه  همانطـور 

برای  اساسـی  اقدامات 
آلودگـی  کاهـش 

هـوا انجـام دهيـم. بـه طـور نمونه سـال ها اسـت 
اسـتفاده از آزبسـت در لنت هـای ترمـز در دنيـا 
منسـوخ شـده امـا اين مـورد در کشـور مـا هنوز 
اسـتفاده می شـود. همانطور که می دانيد آزبسـت 

کنـد. ايجـاد  را  سـرطان ها  انـواع  می توانـد 
يـک سـری  بـه  بگذريـم،  کـه  هـوا  آلودگـی  از 
آلودگی هـای ديگـر هم می رسـيم. شـايد کوچک 
و گـذرا باشـد، اما آثـار بدی را روی افـراد خواهد 
گذاشـت. آن هـم مجـاورت در کنار دود سـيگار و 

اسـت... قليان 

  در مورد قلیان و سیگار چطور؟
شـخصی  و  فـردی  آلودگی هـای  جـزء  اين هـا 
آلودگی هـا،  از  دسـته  ايـن  می آيـد.  به حسـاب 
کولونـی های کوچكـی را تشـكيل می دهند. بايد 
در ايـن راسـتا هم فرهنگ سـازی صـورت بگيرد. 
بـه نحـوی بـد بـودن ايـن آلودگی هـا و مضـرات 
آن ها را نشـان دهيـم. اعتقاد دارم فرهنگ سـازی 
زمان بـر  شـايد  باشـد.  مؤثـر  می توانـد  بسـيار 
باشـد ولـی تأثيـر خـودش را خواهـد گذاشـت. 
در بسـياری از مـوارد مـا بـه دنبـال پيشـگيری 
نمی رويـم. اصلـی تريـن علت بـروز سـرطان ريه 
سـيگار کشـيدن اسـت. بعـالوه بايـد گفـت کـه 
بسـياری از مـواد شـيميايی موجـود در سـيگار 
بـرای کسـانيكه بطـور غيـر مسـتقيم در معـرض 
آن قـرار دارند مـی تواند خطرناک باشـد و منجر 

بـه بـروز سـرطان ريه شـود.

و  میکروبـی  بـار  گردهـا  ریـز  مطمئنـًا   
ویروسـی بـدی خواهنـد داشـت. در خصوص 
مهـار و جلوگیـری از گسـترش ریـز گردهـا 
دولـت و مجلـس چـه راهکارهایی پیـش بینی 

اند؟ کـرده 
ــود و  ــل می ش ــی حم ــزی از جاي ــی چي ــره وقت باالخ
ــار آلودگــی بســياری  ــرده می شــود، ب به جــای ديگــر ب
ــه  ــر ب ــه ديگ ــم ک ــی ه ــار ميكروب ــت. ب ــد داش خواه
همــراه خــود مــی آورد. اميدواريــم بــا راهكارهــای 
کارشناســانه بتوانيــم جلــوی ايــن مســائل و مشــكالت 
ــز  ــه ري ــه ب ــا توج ــاًل ب ــم. فع ــيه ای آن را بگيري حاش
ــر و  ــتان، پل دخت ــتان، خوزس ــه در لرس ــی ک گردهاي
خرم آبــاد طرح هايــی پيشــنهاد و اقدامــات عملــی 
شــده اســت. ولــی مســتلزم اقدامــات کارشناســی 

اســت.
 مثــل ســد اروميــه کــه از بــروز مشــكالت مختلــف در 
ــی و  ــه کم بارش ــه ب ــرد. البت ــری ک ــهر جلوگي ــن ش اي
کمبــود بــاران هــم بايــد توجــه کــرد؛ امــا بســياری از 
کارهــای کارشناســی، مزيــد بــر علت شــده اســت. ســد 
می زننــد و پايين دســت را می خشــكانند. مــا بايــد 
بگذاريــم مجــاری طــی شــود و بعــد کارشناســی کنيم. 
آنچــه کــه مشــخص و آشــكار اســت ايــن کــه در ايــن 

خصــوص بــه مراقبــت ويــژه نيــاز داريــم.
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داروهای تولید داخل و وارداتی
بیماری های ریه

دکتر مصطفی قانعی، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل االعظم )عج( و فوق تخصص 
فارغ التحصیل  و   1341 متولد  است.  ریه 
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، دارای تخصص بیماری های داخلی 
و فوق  اصفهان  دانشگاه علوم پزشکی  از 
تخصص بیماری های ریه از دانشگاه علوم 
طی   92 ماه  مهر  است.  تهران  پزشکی 
احکام جداگانه ای از سوی وزیر بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی، مصطفی قانعی به 
سمتهای، سرپرست معاونت تحقیقات و فن 
آوری، رئیس انستیتو پاستور ایران، مشاور 
وزیر و دبیر شورای فن آوری های سالمت 
منصوب شد. به بهانه اینکه فوق تخصص 

ریه است به نزد ایشان رفتیم.
های  سیاستگذاری  دنبال  به  هرچند   
وزارت بهداشت در خصوص بیماران ریوی 
بودیم، اما موضوع اثرگذاری داروهای برند 
و غیر برند را هم با ایشان نیز مطرح کردیم. 
داخلی  داروهای  مقایسه  به  بحث  وقتی 
ناخواسته  دکتر  چهره  رسید،  خارجی  و 
خیلی جدی شد. بعنوان یک فوق تخصص 
ریه معتقد بود که آنچه که داروسازی های 
ما می توانند تولید کنند به وضوح الزامات 
یک دارو را همراه دارد، اما این نمی تواند 
به آن معنا  باشدکه از باالترین دانش های 
روز دنیا از لحاظ کیفیت و اثر بخشی بهره 
مند است. اما دکتر به موازات این موضوع، 
آن  و  داشت  هم  دیگری  خاطر  دغدغه 
ضرورت در دسترس بودن دارو و استمرار 

تامین دارو بود. 

سیاستگذاری
 برای مواجهه
با آسم
بیمه بین دو داروی مشابه
 ارزانترین را انتخاب می کند
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هیچ ارزانی بی دلیل نیست و هیچ 
گرانی هم بی حکمت نیست. اگر ما 

حاضر شدیم در منطقه پایین ترین 
ویزیت را بگیریم، تبعاتی دارد؛ 

بنابراین پزشکی که مثاًل در ایران 
40 تا بیمار در روز می بیند، 

نمی تواند مشابه پزشکی که در 
آمریکا حداکثر 4 یا 5 تا بیمار 
می بیند، به بیمار خدمات بدهد

گفتگــو،  آغــاز  به عنــوان   
ــه  ــم ارائ ــری از آس ــف مختص تعری

ــد. کنی
آســم بيمــاری تنفســی اســت کــه از قديــم 
ــت.  ــده اس ــذاری ش ــا نام گ ــط يونانی ه توس
در بيمــاران مبتالبــه آســم، مجــاری هوايــی 
نوعی افزايش حساســيت از خودشــان نشــان 
می دهنــد کــه ايــن افزايــش حساســيت بــه 
ــن  ــی اي ــک محــرک خارجــی اســت. وقت ي
ــته  ــود داش ــيت وج ــش حساس ــه افزاي زمين
باشــد و محــرک خارجــی و گاهــی داخلــی 
ــگ  ــث تن ــد، باع ــته باش ــود داش ــم وج ه
شــدن مجــاری می شــوند و وقتــی مجــاری 
ــكل  ــار مش ــوا دچ ــروج ه ــدند خ ــگ ش تن
ــود  ــدادی می ش ــار انس ــرد دچ ــود و ف می ش
ــاری  ــن بيم ــود. اي ــه می ش ــم گفت ــه آس ک
انســدادش  يــا خودبه خــود،  بــا درمــان 
ــت  ــاری اس ــک بيم ــن ي ــردد؛ بنابراي برمی گ
کــه در اثــر ازديــاد حساســيتی و در پاســخ به 
يــک محــرک انســداد برگشــت پذير مجــاری 

هوايــی رخ می دهــد.

 آمــار بیمــاران مبتــال بــه آســم 
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب را چگون

ــده و دو  ــه منتشرش ــی ک ــاس مقاالت ــر اس ب
جمعيــت را مطالعــه کرده انــد می تــوان 
گفــت حــدود 4 درصــد بالغيــن و حــدود 10 
تــا 12 درصــد بچه هــا به نوعــی مبتالبــه 

ــن بيمــاری هســتند. اي

ــا  ــدام گروه ه ــال ک ــانس ابت  ش
ــت؟ ــتر اس ــم بیش ــه آس ب

ــی آســم بيمــاری کــودکان اســت.  به طورکل
به عنــوان  بالــغ  انســان های  در  معمــوالً 
بيمــاری ابتدايــی کمتــر بــروز می کنــد. 
ــه  ــم ک ــی داري ــوع آســم داخل ــک ن ــه ي البت
ــد.  ــروز می کن ــر ب ــنين باالت ــوالً در س معم
ــغلی  ــاری ش ــک بيم ــم ي ــم را می تواني آس
هــم قلمــداد کنيــم. بعضــی شــغل ها ممكــن 
اســت منجــر بــه آســم می شــوند؛ بنابرايــن 
ــا محرکــی کــه  اگــر در جامعــه ای تمــاس ب
ايجادکننــده آســم باشــد بيشــتر شــود 
ــم  ــانس آس ــت ش ــود گف ــواه می ش خواه ناخ

ــد. ــدا می کن ــش پي ــن افزاي ــم در بالغي ه

ــت گذاری وزارت  ــاره سیاس  درب
بهداشــت توضیــح دهیــد. در مــورد 
ــالمت  ــول س ــرح تح ــا ط ــه آی اینک
ــار  ــی روی مه ــر مثبت ــته اث توانس
ــا بهبــود  ــا کنتــرل آســم ی آســم ی
ــه  ــاران مبتالب ــی بیم ــد درمان فراین
آســم داشــته باشــد؟ اصــالً چنیــن 

ــود دارد؟ ــردی وج رویک
ــوارد  ــه م ــغلی بقي ــم ش ــورد آس ــز م به ج
کــه  کــرد  ادعــا  نمی تــوان  را  آســم 
پروتــكل  و  هســتند  قابل پيشــگيری 
مشــخصی نــدارد. عمــده حــرف طــرح تحول 

ســالمت راجــع بــه بيمــاران بســتری در بيمارســتان اســت کــه 
هزينه هــای ايشــان کاهــش پيــدا کنــد. بيمــاران آســمی عمدتــاً 
ــد.  بيمــاران ســرپايی هســتند کــه از مطب هــا خدمــت می گيرن
ــوع خدمــت تخصصــی  ــن خدمــت يــک ن البتــه درعين حــال اي
اســت. کاری کــه در طــرح تحــول ســالمت انجــام شــد ايــن بــود 
کــه يــک ســری امكانــات در کلينيک هــای ويــژه تهيــه شــد کــه 
مــردم می تواننــد باقيمــت پايين تــر خدمــت تخصصــی بگيرنــد. 
ازاين جهــت دسترســی بيمــاران بــا مبلــغ پاييــن بــه متخصصيــن 

ــد. ــهيل ش ــژه تس ــای وي در کلينيک ه

 بــا توجــه بــه این کــه در طــرح تحــول ســالمت 
داروی  بیمارســتان  الزامــاً  کــه  پیش بینی شــده 
ــالمت  ــول س ــرح تح ــا ط ــد، آی ــه کن ــی تهی ایران
ــاران  ــرای بیم ــن دارو ب ــیر تأمی ــت مس ــته اس توانس

ــد؟ ــهیل کن تس
اصــالً ايــن بيمــاری جنســش ســرپايی اســت؛ بنابرايــن مراجعــه 
بســتری نــدارد. البتــه يــک موضوعــی راجــع بــه داروی تجويــزی 
ــه  ــه بيم ــت ک ــن اس ــود دارد و آن اي ــه وج ــش بيم ــت پوش تح
اينجــا و شــايد در ســاير کشــورهای دنيابيــن دو داروی مشــابه، 
ارزان تريــن را انتخــاب می کنــد؛ بنابرايــن چــون بيمارســتان هــم 
بايــد اســنادش را بــه بيمــه تحويــل دهــد و پولــش را بگيــرد. از 
طرفــی وزارت بهداشــت هــم اعــالم کــرده چيــزی مابه التفــاوت از 
مريــض گرفتــه نشــود، بنابرايــن يــک راه می مانــد و آن ايــن اســت 
ــار داد. داروی  ــه بيم ــد ب ــه را باي ــه داروی تحــت پوشــش بيم ک
بيمــه هــم الزامــاً داروی برنــد نيســت و داروی توليــد داخل اســت 

ــری دارد. ــت پايين ت ــه قيم ک

ــرار دادن ســایر  ــرای تحــت پوشــش ق ــه ای ب  برنام
ــه  ــور ک ــره همان ط ــت؟ باالخ ــده اس ــا تعریف نش داروه
ــت  ــم تح ــوزه آس ــای ح ــی داروه ــد برخ ــالع داری اط

پوشــش بیمــه نیســتد.
ــا  ــش بيمه ه ــت پوش ــت تح ــن اس ــد ممك ــد داروی برن هرچن
نباشــد امــا داروی مشــابه توليــد داخلــش قطعــاً تحــت پوشــش 
بيمــه بــا هميــن فرمــول قــرار دارد. البتــه پوشــش دارو به صــورت 
ــواده  ــک خان ــام پزش ــه نظ ــرد ک ــورت می گي ــی ص ــر زمان فراگي
ــی شــده باشــد؛ يعنــی بيمــار اجــازه داشــته باشــد فقــط  اجراي
بــه يــک پزشــک مراجعــه کنــد. تــا زمانــی کــه ايــن زيرســاخت 
درســت نشــده باشــد و بخواهيــم فقــط بــا دفترچــه بيمــه انجــام 
دهيــم ايــن بيمــار ممكــن اســت امــروز بــه مــن مراجعــه کنــد و 
بســته دارويــی بگيــرد و فــردا بــه دکتــر ديگــر مراجعــه کنــد و 

کســی نيســت کــه ايــن را مراقبــت کنــد.

ــی  ــه برخ ــتیم ک ــاهد آن هس ــات ش ــی اوق  گاه
ــد  ــه می کنن ــه مراجع ــص ری ــه متخص ــه ب ــی ک بیماران
ــا ســرماخوردگی  ــزا ی ــه آنفلوان درواقــع بیمــاران مبتالب
ــه  ــص ری ــه متخص ــد ب ــاز ندارن ــالً نی ــتند و اص هس
مراجعــه کننــد. آیــا بــه نظــر شــما بهتــر نیســت نظــام 
ــن  ــا ای ــر پیاده ســازی شــود ت ــا قویی ت ــر ی ارجــاع بهت

ــود. ــل ش ــکل ح مش
ــيدن  ــول کش ــل ط ــه دلي ــا ب ــوق تخصص ه ــات ف ــن در خدم م
ــد  ــرض کني ــدم؛ يعنــی ف ــت بيمــاران چنيــن مطلبــی راندي نوب
ــت  ــرای نوب ــا ســه ماهه ب ــک، دو ي ــه ليســت انتظــار ي کســی ک
دارد، يــک بيمــار ســرماخورده نيســت. ســرماخوردگی اوج 
ــن  ــن ممك ــد؛ بنابراي ــدا می کن ــه دوم پي ــک هفت ــاری اش ي بيم
ــک  ــد، ي ــان روز را می بين ــار هم ــه بيم ــكی ک ــه پزش ــت ب اس
بيمــار ســرماخورده مراجعــه کنــد ولــی قطعــاً اگــر قــرار باشــد 
ــن  ــد اي ــت بگيرن ــه بعــد نوب ــد هفت ــرای چن ــد و ب تمــاس بگيرن

ــک  ــه پزش ــد ب ــرماخوردگی نمی توان ــم س ــا عالئ ــه ب به هيچ وج
ــد. ــه کن ــوق تخصــص مراجع ف

 نظــام بهداشــت و درمــان برنامــه ای بــرای 
ــاع  ــام ارج ــازی نظ ــه پیاده س ــیدن ب ــرعت بخش س
ــده،  ــای جامان ــم کاره ــان حج ــه در می ــا اینک دارد ی

ــدارد؟ ــرار ن ــا ق ــزء اولویت ه ج
بحــث نظــام ارجــاع الزامــات خــاص خــودش را دارد. از الزامــات 
ــزی  ــخت افزاری. چي ــاخت های س ــا زيرس ــه ت ــزاری گرفت نرم اف
نيســت کــه ناگهــان تصميمــی بــرای گســترش آن گرفتــه شــود. 
قبــالً يــک بحثــی می شــد کــه مــا ظــرف يــک يــا دو ســال کل 
پزشــک خانــواده را پيــاده می کنيــم؛ امــا واقعيــت ايــن اســت کــه 
بــرای اجــزای آن بايــد تمــام زيرســاخت های اجتماعــی، فرهنگی، 
ــتان  ــل دو اس ــن دلي ــه همي ــود. ب ــه ش ــی تهي ــزاری، داروي نرم اف
مازنــدران و فــارس بــه شــكل امتحــان اوليــه در حــال اجــرای اين 
ــواه  ــوند خواه ناخ ــق ش ــا موف ــه اين ه ــه ک ــتند. هرچ روش هس
می توانــد بــه يــک اســتان مجــاورش هــم توســعه پيــدا کنــد و بــا 
تجربياتــی کــه در ايــن دو اســتان به دســت آمده، مســير اجــرای 
ــر می شــود. در دنيــا هــم اين طــور  آن در سراســر کشــور هموارت
نيســت کــه يــک مطلــب را ناگهــان در کل کشــور تســت کننــد.

 برخــی صاحب نظــران ریشــه تداخــالت دارویــی 
در کشــور را عــدم اجــرای طــرح پزشــک خانــواده در 
کشــور می داننــد. آیــا موافــق ایــن تئــوری هســتید؟

ــی  ــوز عمليات ــا هن ــور م ــواده در کش ــک خان ــام پزش ــه نظ اينك
نشــده و بيمــار هرلحظــه می توانــد تصميــم بگيــرد پزشــک های 
ــود  ــث می ش ــالً باع ــی دارد. مث ــوارض مختلف ــرود، ع ــف ب مختل
کــه پزشــک قلــب يــک دارو تجويــز کنــد و پزشــک ريــه بــدون 
اطــالع از آن داروهــا، دارويــی تجويــز کنــد کــه بــا داروهــای قبلی 
تداخــل داشــته باشــد. گاهــی نــام دارو در خاطــر بيمــار نيســت. 
در صفحــه دوم دفترچــه بيمــه هــم خط هــا قابل خوانــدن نيســت 
و ايــن تداخــل پيــش می آيــد. راهــی نيســت جــز اينكــه همــه 
ــی  ــا ديجيتال ــی بشــود، نســخه های م ــار ديجيتال ــای بيم ديتاه
ــده بيمــار موجــود باشــد، وقــت شــرح حال گرفتــن  بشــود، پرون
و معاينــه کــردن گذاشــته بشــود. يک ضــرب المثلــی هســت کــه 
ــی هــم بی حكمــت  ــی بی دليــل نيســت و هيــچ گران هيــچ ارزان
نيســت. اگــر مــا حاضــر شــديم در منطقــه پايين تريــن ويزيــت را 
بگيريــم، تبعاتــی دارد؛ بنابرايــن پزشــكی که مثــالً در ايــران 40 تا 
بيمــار در روز می بينــد، نمی توانــد مشــابه پزشــكی کــه در آمريــكا 
حداکثــر 4 يــا 5 تــا بيمــار می بينــد، بــه بيمــار خدمــات بدهــد. 
اگــر پزشــک ايرانــی نيــز بــرای خــود محدوديــت ايجــاد کنــد و 
ــم،  ــت نمی کن ــار ويزي ــه بيــش از 5 بيم ــن روزان ــد م ــالً بگوي مث
ــاع  ــاورد. اصــالً اجتم ــش بي ــی پي ــش اجتماع ــن اســت تن ممك
تحمــل نمی کنــد کــه نوبت هــا چندســاله بشــود. باالخــره مــردم 
ــا  ــد. از ســوی ديگــر م ــد مطــب و دارويشــان را بگيرن ــد برون باي
اين قــدر متخصــص و فــوق تخصــص نداريــم کــه چنيــن اجــازه 
ای داشــته باشــيم. اين هــا الزمــه اش ايــن اســت کــه توســعه نيــرو 
انســانی داشــته باشــيم. برخــالف تصــور کــه می گوينــد پزشــک 
زيــاد اســت اگــر بخواهــد درســت عمــل کنــد فوق العــاده پزشــک 

کــم اســت.
ولــی اصــالً چنيــن حرکتــی در سياســت گذاران آمــوزش پزشــكی 

ــده نمی شــود. دي
موضــوع ايــن اســت کــه چــه کســی قابليــت دارد کــه يــک فــوق 

تخصــص را تربيــت کنــد.

ــرل  ــی کنت ــاظ توانای ــور را از لح ــت کش  وضعی
ــت؟ ــه اس ــه چگون ــطح منطق ــم در س آس

در کشــورهای منطقــه وضعيــت مــا تقريبــاً شانه به شــانه ترکيــه 
اســت. البتــه بــا توجــه بــه اين کــه ترکيــه مشــكالت کشــور مــا 
ــخت تر  ــرايط س ــا در ش ــت م ــه گرف ــوان نتيج ــته، می ت را نداش
هم تــراز آن هــا هســتيم يعنــی اينكــه تــوان مــا بهتــر اســت. آنچه 
کمكمــان کــرده يــک بحثــش بحــث خــود جمعيــت اســت. بحث 
دوم ســطح تحصيــالت اســت. بحــث ســوم کشــش بــازار خودمان 

اســت.

ــی  ــی ترکیب ــورد داروهای ــما در م ــدگاه ش  دی
چیســت؟ آیــا در ایــن خصــوص دســتاوردهایی هــم 

حاصل شــده اســت؟
ــورت  ــاقی ص ــپری های استنش ــوص اس ــوع در خص ــن موض اي
گرفتــه اســت. در مــورد ســل ريــوی هــم توانســته اند چنــد دارو 
را باهــم ترکيــب کننــد و بيمــار يــک قــرص مصــرف کنــد. نتيجه 
ــده  ــر ش ــار بهت ــرش بيم ــه پذي ــت ک ــردی آن اس ــن رويك چني
اســت؛ يعنــی بيمــار ايــن را بهتــر می پذيــرد. ضمــن اينكــه تواتــر 
و نوبــت دارو هــم بهتــر تنظيــم می شــود و بــه دنبــال آن بهتــر 

ــود. ــان می ش ــم درم ه

 بعضــی پزشــکان اثربخشــی داروی برند را بیشــتر 
ــل  ــد داخ ــای تولی ــر از داروه ــش را کمت و عوارض
ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــد. نظ می دانن

مـن يـک مثـال عرض می کنـم. نان کـه فرمول خيلـی پيچيده ای 
نـدارد، خميـری اسـت کـه بايـد از گنـدم تهيـه شـود و در تنـور 
پختـه شـود و به مـردم بدهند؛ اما شـما بيـن دو نانوايـی به وضوح 
تفـاوت کيفيـت را مشـاهده می کنيـد. هرچنـد کـه در مـاده اوليه 
آن هـا تفاوتـی وجـود نـدارد. دارو هـم همين گونـه اسـت به اضافـه 
اينكـه پيچيدگی هايش بسـيار بيشـتر و حسـاس تر اسـت. بعضی 
شـرکت ها در دنيـا در بـه عمـل آوردن دارو تخصص ويـژه ای دارند 
و کسـی هـم خبر ندارد کـه چگونه به ايـن ويژگی دسـت يافته اند. 
آنچـه ما می توانيـم توليد کنيم به وضوح الزامات يـک دارو را همراه 
دارد؛ امـا ايـن به معنای آن نيسـت کـه از باالتريـن دانش های روز 
دنيـا ازلحـاظ کيفيـت و اثربخشـی بهره منداسـت. چـون اين هـا 
هزينـه دارد. وقتـی می گوينـد برنـد، يعنـی يک سـری اطالعات را 
پيـش خودش نگـه می دارد و به هيچ شـرکتی نمی دهـد؛ بنابراين 
اثربخشـی داروی برند ممكن اسـت بيشـتر باشـد؛ امـا مطلب اين 
اسـت که يكی از شـاخص های مهم در دسـترس بودن دارو اسـت. 
بيمـار بايـد هـر وقـت خواسـت بـه دارو دسترسـی داشـته باشـد. 

شـما اآلن بيمـار نيسـتيد تـا چهل سـال ديگر 
هـم قرار نيسـت بيمـار شـويد؛ اما اگـر اآلن به 

شـما خبـر بدهند در داروخانه هـای ايران فالن دارو موجود نيسـت 
موجـی از نگرانـی شـمارا فـرا می گيريـد. بااينكـه بيمار نيسـتيد و 
طبـق پيش بينی هـای پزشـكان قـرار هم نيسـت که بيمار شـويد 
ولـی نگـران می شـويد. مـا آنچـه در داخـل توليـد می کنيـم دوتا 
حسـن دارد. يكـی اينكـه در دسـترس اسـت دوم اينكـه در تأمين 
آن مشـكل نداريـم. می توانيـم دائـم تأمين کنيم. ولی در کشـوری 
کـه زنجيره بانكـی را می بندند، انتقـال پول را می بندند. شـيطنت 
می کننـد. گاهـی دارو را می دهنـد گاهـی نمی دهنـد، نمی شـود با 
سـالمت مـردم اين طـور بازی کـرد. لذا مـا بايد يک توليـد داخلی 
کـه امنيت تأمين را ايجاد کند داشـته باشـيم. يک درصـدی از بازار 
را هـم در اختيـار برندهای خارجی گذاشـته اند کـه توليدکنندگان 
داخلـی در فضـای رقابـت کيفيـت داروهايشـان به اين هـا نزديک 
شـود؛ بنابرايـن مـردم ممكن اسـت درسـت بگويند که اثربخشـی 
دارو برنـد بيشـتر و عوارضـش کمتـر اسـت وليكـن بايـد گفت که 
بـا ايـن سـرانه بيمه ای کـه شـما در سـال پرداخت می کنيـد بايد 

دسترسـی به همين دارو ميسـر باشـد.

 ازآنجایی کـه بحـث ارتقـاء کیفی داروهـای داخلی 
موضـوع بسـیار مهم و سرنوشـت سـازی اسـت، بهتر 
داروسـازی های  چالش هـای  و  مشـکالت  بـه  اسـت 
کشـور هـم اشـاره کنیم. یـک انتقـاد جـدی از سـوی 
وزارت  کـه  اسـت  مطـرح  داخلـی  تولیدکننـدگان 
بهداشـت آن قدر فشـار قیمتی روی آن ها مـی آورد که 
اصـاًل نمی تواننـد هزینه هـای R&D و تحقیق و توسـعه 
را تأمیـن کننـد؛ یعنی اصـاًل انگیـزه ای برای رشـد در 
زنجیـره تولید بـه وجود نمی آیـد. ارزیابی شـما در این 

چیسـت؟ خصوص 
عوامـل  از  يكـی  می گوينـد.  درسـت  داروسـازی  کارخانه هـای 
مكانيسـم  اسـت.  قيمت گـذاری  بحـث  آن هـا  محدودکننـده 
قيمت گـذاری بايـد يـک مكانيسـم مشـوقی باشـد و بـه ازای 
کيفيـت باالتـر بايـد اجـازه داد کـه قيمت هـم باالتر بـرود؛ و از 
آن سـو از طريـق ابـزار بيمـه، بيماران را تحت پوشـش قـرارداد. 
متأسـفانه در حـال حاضـر اين گونـه نيسـت و بايد اصالح شـود. 
ولـی نكتـه اينجا اسـت کـه تفكر کيفيـت گرا حاکم نيسـت. اگر 
تفكـر کيفيـت وجود داشـته باشـد شـرکت ها به هـر قيمتی که 
شـده برنامه هـای ارتقـاء کيفيتشـان را پياده سـازی می کردنـد. 
اآلن بـورس را کـه رصـد کنيـد مشـاهده می کنيـد کـه خيلـی 
از اين هـا بـه سهامدارانشـان سـود پرداخـت می کننـد. اگـر اين 
تفكـر وجـود داشـت بخشـی از سـود را می بردنـد در 

R&D و يـک سـود پايـدار درسـت می کردنـد.

داروهای تولید داخل و وارداتی
بیماری های ریه

داروهای تولید داخل و وارداتی
بیماری های ریه
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بیمارستان مسیح دانشوری- قطب علمی منتخب 
کشور در زمینه سل و بیماری های ریوی است.

در سال  السلطان  امین  اصغر خان  علی  میرزا 
1320 ق، زمینی را در شمالی ترین نقطه تهران 
خریداری کرد تا به توصیه پزشکان فرانسوی، 
مظفرالدین شاه که مبتالبه سل ریوی بود، دوران 

نقاهت خود را در آنجا بسر ببرد.
پس از فوت مظفرالدین شاه، این مرکز به تدریج 
به آسایشگاهی برای بیماران مسلول تبدیل شد.

متعاقب این اقدام در دهه بیست ساختمان های 
بعضی  وقت،  بهداری  وزارت  توسط  متعددی 
مؤسسات دیگر و اشخاص خیر در محوطه بنا 
شد. در سال 1365، به دنبال آغاز رسمی فعالیت 
زیر  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 

مجموعه این دانشگاه شد.
مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی که در 
مسیح  دکتر  پزشکی  مرکز  فیزیکی  محوطه 
و  تأسیس   1371 سال  در  واقع شده  دانشوری 
شروع به کارکرد و در سال 1377 مرکز تحقیقات 
و بیمارستان با یکدیگر ادغام و به عنوان مرکز 
آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های 
یافت.  نام  تغییر  دانشوری  مسیح  دکتر  ریوی 
یک سال بعد مرکز به عنوان قطب علمی منتخب 
کشور در زمینه سل و بیماری های ریوی برگزیده 
اسالمی  توسعه  بانک   1384 سال  در  شد. 
)IDB( این مرکز را به نام مرکز هماهنگی های 
آموزشی SRVP بانک برگزید. در سال 1386 
کنترل  همکاری های  مرکز  به عنوان  مرکز  این 
مرکز  و  جهانی  بهداشت  سازمان  دخانیات 
همکاری های آزمایشگاهی سل اتحادیه جهانی 
انتخاب   )IUATLD( ریوی  بیماری های  و  سل 
شد. در حال حاضر مرکز همکاری های آموزش 
منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی 
و همچنین دبیرخانه منطقه خاورمیانه اتحادیه 
بین المللی مبارزه با سل و بیماری های ریوی است 
و مرکز رفرانس برنامه های آموزشی و تحقیقاتی 

سل در سطح کشور نیز هست.

تأمین دارو برای 
ریه های بیمار
تا کار آزمایی بالینی روی داروهای 
ایرانی صورت نگیرد، اعتماد الزم 
بین پزشکان فراهم نخواهد شد

گفت گوی اختصاصی
 با دکتر حمیدرضا جماعتی

بیماری های ریه
ضرورت کارآزمایی بالینی
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و  ریوی  بیماری های  به  مبتالیان  آمار  مورد  در   
شیوه های ثبت آن توضیح دهید

متأسفانه مانند بسياری از بيماری های ساير رشته ها که آمار 
پراکندگی جغرافيای  و  بروز آن ها  و  از ميزان شيوع  دقيقی 
آن ها وجود ندارد، مسئله آمار بيماری های ريوی نيز به همين 
 registration مشكل دچار است. آن هم به اين دليل که ما
يا ثبت بيماری در کشور به صورت کالسيک و رسمی نداريم. 
ولی از حدود يک سال پيش که اين مسئوليت بر عهده من 
گذاشته شد، واحدی را به نام ثبت بيماری ها در بيمارستان 
مسيح دانشوری ايجاد کرديم که در حقيقت در اين مرکز، 
بيماری های شايع ريه، COPD و آسم و بيماری سرطان 
شايع  بيماری  می شود.  ثبت  شايع  بيماری های  ساير  و  ريه 
سل در بخش سل بيمارستان در حال ثبت است. البته تالش 
ما بر اين است که اين بخش ها را يک واحد کنيم. در اين 
از  شايع  بيماری های  که  داريم  ثبت  واحد  يک  بيمارستان، 
بيماری های عفونی تا بيماری های سل )هم در خصوص اطفال 
و هم در خصوص بزرگ ساالن( در آن قابل ثبت است. البته 
می دانيد که اين ثبت در حقيقت در دنيا به دو صورت انجام 
 population based registration يكی  می شود؛ 
است.   hospital based registration ديگری  و 
در کل  که  اطالق می شود  ثبتی  به  در حقيقت  که   PBR
که  است  ثبتی  نيز   hbr و  می پذيرد  صورت  انجام  جامعه 
اين که  دليل  به  متأسفانه  می گيرد.  انجام  بيمارستان  در 
تسهيالت الزم را نداريم، شايد از اين مسئله محروم هستيم؛ 
 hospital ،اما فكر می کنم اگر بخواهيم خيلی همت کنيم
based registration را بتوانيم در زمينه بيماری های 
در  ما  خوشبختانه  کنيم.  راه اندازی  کشور  کل  در  مختلف 
سال  يک  حدود  و  کرديم  شروع  را  امر  اين  خودمان  مرکز 
است که در حال فعاليت هستيم تا بتوانيم اين تسهيالت را 
فراهم کنيم که ثبت بيماری های شايع ريوی در بيمارستان 
ريه  قطب  به عنوان  که  مرکزی  در  بگويم  بهتر  يا  خودمان 
بعدازآن است که می توانيم  انجام گيرد.  شناخته شده است، 
بر اساس داده ها حداقل آمار تخمينی در مورد بيماری های 
است  صورت  اين  به  برنامه  باشيم.  داشته  کشور  در  ريوی 
که  درآوريم  الگويی  به صورت  را  بيماری ها  ثبت  بتوانيم  که 
برسد  انجام  به  ريه  انجمن  طريق  از  نيز  استان ها  ساير  در 
و بر اساس آن آمار تخمينی از بيماری های ريوی را داشته 
 based registration population باشيم. در مورد

دکتر حمیدرضا جماعتی، فوق تخصص بیماری های ریه و فلوشیپ 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار  است.  پزشکی  ویژه  مراقبت های 
مسیح  بیمارستان  یوهای  سی  آی  بخش  رییس  بهشتی،  شهید 
دانشگاه  در  ویژه  مراقبت های  تخصص  فوق  مسئول  و  دانشوری 

شهید بهشتی است. 
و در  آمده است  دانشوري  بیمارستان مسیح  به  در سال 1374 
سال 1377 به عنوان استادیار تخصص داخلي در بخش داخلي 
سل مشغول به کار گردیده، سپس در فلوشیپ فوق تخصص ریه 
دانشگاه تهران قبول شد و سال بعد موفق به اخذ بورس دانشگاه 
گذراند.  آنجا  در  را  تخصص  فوق  ادامه  و  گردید  کانادا  تورنتو 
دانشوري  مسیح  بیمارستان  و  ایران  به  دوره  پایان  از  بعد  وی 
عنوان  به   1392 سال  در  جماعتی،  رضا  حمید  دکتر  برگشت. 
معاونت برنامه ریزي و تدوین و ارزشیابي در وزارتخانه منصوب 
شد و بعد ازگذشت حدود 6 ماه توانست 12 رشته فلوشیب در 

دانشگاههای کل کشور تصویب و راه اندازي کند .
دکتر والیتی-رئیس مرکز پزشکی مسیح دانشوری، اردیبهشت 
قائم مقام ریاست مرکز منصوب  به عنوان  را  ایشان  سال گذشته 
آن قدر  ریوی  بیماری های  حوزه  در  وی  فعالیت های  کردند. 
وسیع و گسترده است که نویدبخش به ثمر نشستن بسیاری از 

پژوهش ها و تحقیقات است.
بیماری های  در حوزه  پژوهش  اساسی  اهداف  از  یکی   جماعتی 
بیماری  ایجادکننده  عوامل  و  عوامل خطرساز  را شناخت  ریوی 
ریشه کنی  پیشگیری،  در  مهمی  نقش  پژوهش  گفت:  و  برشمرد 
به  نسبت  می توان  آن ها  شناخت  با  و  دارد  بیماری ها  درمان  و 
جامعه  در  سالمت  ایجاد  و  سالمت  حوزه  کالن  اهداف  پیشبرد 
تامین  راه  بر سر  اهتمام ورزید. مسلمًا شنیدن چالش هایی که 
داروهای این دسته از بیماران وجود دارد، از زبان وی می تواند 

گره گشای بسیاری از مشکالت باشد.

پايگاه  از  استفاده  با  که  است  انجام  حال  در  تمهيداتی  هم 
جمعيتی انتخاب شده، بتوان آن را شروع کرد.

داخل  تولید  ریوی  داروهای  در خصوص  نظر شما   
چیست؟ چه رویکردی در رابطه با این داروها باید مدنظر 

قرار گیرد؟
به طورکلی برخی از داروها که ساخت يا توليد داخلی دارند با 
داروهای خارجی قابل مقايسه هستند يعنی ازنظر اثرات درمانی 
تقريباً مشابه بوده و اختالف چشمگيری در آن مشاهده نمی شود؛ 
به خصوص در داروهای استنشاقی و آنتی بيوتيک های تزريقی و 
خوراکی؛ اما شايد خود من - به عنوان فوق متخصص ريه- به 
برخی از داروهای داخلی اعتقادی نداشته باشم. آن هم به اين 
دليل که هنوز کار آزمايی بالينی روی آن ها انجام نشده و تا اين 
آزمون ها صورت نگيرد، اعتماد الزم بين پزشكان برای کاربری 
آن ها پيدا نخواهد شد. فكر می کنم که رويكرد اصولی در برابر 
داروهای داخلی بايد به اين صورت باشد که کار آزمايی بالينی 
انجام داده و آن ها را با داروهای استاندارد جهانی مقايسه کنيم. 
متأسفانه حداقل در مورد داروهای ريوی می دانم که چندان 
کار آزمايی بالينی انجام نمی شود.  بيمارستان مسيح دانشوری 
و  شناخته شده  ريه  قطب  به عنوان  شد،  عرض  که  همان طور 
اگر بخواهد کار آزمايی بالينی هم صورت بگيرد، بايد در اينجا 
انجام شود؛ بنابراين بايد بگوييم که برخی از داروها پيش از کار 
آزمايی بالينی وارد بازار شده و مورداستفاده قرار می گيرند. البته 
فيدبک داروها را از بسياری از پزشكان متخصص و فوق تخصص 
می گيريم. خوشبختانه بسياری از داروهای داخل، خوب جواب 
داده اند و ما در حال استفاده از آن هستيم. عارضه جدی در آن 
قابل مشاهده نبوده و بيماران نيز راضی هستند. براثر مانيتورينگی 
که پزشكان انجام می دهند، پاسخ خوبی را گرفته اند. در مورد 
بسياری از داروها نيز ما به زمان بيشتری نياز داريم که ببينيم 
تأثيرش چطور بوده است. تعدادی از داروها هم هنوز وارد مرحله 

کار آزمايی های بالينی نشده اند.

 برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه بیماران 
ریوی را چگونه برنامه ریزی و اولویت بندی می کنید؟

که  است  اين  مطلوب  پژوهش  يک  های  ويژگی  مهمترين 
يا  و  هنگام  زود  تشخيص  يا  و  پيشگيری  فرآيند  در  بتواند 
درمان قطعی يک بيماری تاثيری مطلوب داشته باشد و اين 
کار ميسر نمی شود مگر با شناخت مشكالت و معضالتی که 
ارزيابی دقيق عوامل  ايجاد می کند.  بيماری در کشور  يک 

رویکرد اصولی در برابر 
داروهای داخلی باید به این 
صورت باشد که کار آزمایی 

بالینی انجام داده و آن ها را با 
داروهای استاندارد جهانی 

مقایسه کنیم

باید پژوهش در خدمت مردم  و براي 
حل مشکالتي که در سر راه مردم قرار داد 
باشد. در واقع در حال حاضر پژوهش به 
جاي آنکه براي مردم باشد، براي پژوهش 
است و این باعث مي شود که رسالت اصلي 
که باید باري را از دوش مردم بردارد مورد 
غفلت واقع می شود و براي همین است که 
ما کمترطرح هاي ملي که درخدمت مردم 
است مي بینیم

خطر ساز، روش های شناخت کنونی و درمانهای موجود و 
مشكالتی که در هر يک از اين مراحل سر راه پزشكان وجود 
دارد و ايجاد يک سوال که چگونه می توان هر کدام از اين 
و  خطر  کمترين  با  و  کرد  بهينه  روشی  انجام  با  را  عوامل 
کمترين بار اقتصادی به کشور، بهترين نتيجه را برای کاهش 
داد.  انجام  درمان  يا  و  تشخيص  يا  و  ساز  عوامل خطر  اين 
با  يعنی  باشد  داشته  ملی  ديدگاه  بايد  پژوهش  يک  بعالوه 
معضل  يک  بعنوان  جامعه  به  که  را  باری  بتواند  آن  انجام 
طرحهای  توان  می  را  آن  مثال  بردارد.  است،  شده  تحميل 
اهداف  )از  هوا  آلودگی  يا  و  کشور  سل  مورد  در  پژوهشی 
پژوهشی که از معضالت مهم جامعه ما هستند( را نام برد. 
انجام  راه  به مشكالتی که در  توجه  با  نظر می رسد که  به 
انجام  از  تحقيقاتی  مراکز  دارد  وجود  کشور  پژوهشهای 
پروژهای Cohortتا حد زيادی محروم هستند که برای راه 
يابی به آن نه تنها کوشش و فعاليت مراکز برای انجام آن، 
بلكه حمايت دانشگاه و وزارت بهداشت را می طلبد. ما براي 
می  تهيه  استراتژيک  برنامه  پژوهشی يک  مراکز  از  هر يک 
براي  پژوهشي  لحاظ  از  بندي  اولويت  متاسفانه  البته  کنيم. 
مراکز تحقيقاتي و مبتنی بر نياز مردم يكي از مشكالتی است 
که در مراکز پژوهشي کشور وجود دارد که اين مشكل در 
مراکز تحقيقاتي ديگر کشورهاي پيشرفته کمتر مشاهده می 
شود. بايد پژوهش در خدمت مردم  و براي حل مشكالتي 
باشد. در واقع در حال حاضر  که در سر راه مردم قرار داد 
پژوهش به جاي آنكه براي مردم باشد، براي پژوهش است و 
اين باعث مي شود که رسالت اصلي که بايد باري را از دوش 
مردم بردارد مورد غفلت واقع می شود و براي همين است که 
ما کمترطرح هاي ملي که درخدمت مردم است مي بينيم. 
بنابراين يكي از دغدغه های ما اين است که بر اساس نقشه 
جامعه علمي کشور و اولويت هاي مشكالت مردم از ناحيه 
بتواند  که  ملي  به سمت طرح هاي  را  ها  پژوهش  پزشكي، 
مشكل گشای مردم باشد سوق دهيم و باعث شود اثر قابل 
باشد. هدف  داشته  جامعه  و سالمت  درمان  نظام  بر  قبولی 
اصلي بايد در تدارک ديدن زير ساختارهاي مراکز تحقيقاتي 
زير  ما  تحقيقاتي  مراکز  در  حاضر  حال  در  متاسفانه  باشد. 
ساختار ها بصورت درست تدارک نشده و در واقع  اولويت  
بندي مشخص تعريف نشده است . بايد اولويت ها مشخص 
شود و در سايت ها بارگذاري شود و سپس طرح هاي ملي 
براساس اولويت ها نوشته شود. اين مرکز قطب علمي کشور 
که  باشيم  داشته  هايي  طرح  که  است  اين  توقع  و  است 
درجهت کم کردن مشكالت مردم کشور باشد. نقطه فعلي از 
نظر پژوهش شايد نقطه مطلوبي نباشد اما به هر حال سعي 
تمام  پشتكار  و  علم  و  توانمندي  تمامي  با  که  است  آن  بر 
اعضاي هيئت علمي فعال در مراکز به نقطه اي برسيم که نه 
تنها در کشور بلكه در بين ساير کشورهاي جهان به عنوان 
مشتمل  درخشان  اي  کارنامه  با  پژوهشي  فعال  مرکز  يک 
از  بسياري  راه گشاي  که  المللي  بين  و  ملي  هاي  پروژه  بر 
مشكالت و معضالت بيماران در سراسر دنيا از نظر بيماريهاي 
است  ممكن  ما  مراکزتحقيقاتي  هرچند  باشيم.  ريوي  شايع 
نقص هايي داشته باشند، اما بهر حال با  ارائه طرح هاي ملي 
توانسته ايم کارهاي بزرگي انجام دهيم. مثل مرکز تحقيقات 
تنگي  از  پيشگيري  به  راجع  ملي  طرح  که  ناي  بيماريهاي 
هاي ناي که معضلی اساسی جامعه است را اجرا کرد. مرکز 
تحقيقات مايكوباکتريولوژي براساس تحقيقاتي که انجام داده 
و طرح  کرده  شناسايي  را  مقاوم  هاي  ميكروب  انواع خاص 
مرکز  اند.  داشته  آمريكا  هاروارد  دانشگاه  با  مشترکي  هاي 

تحقيقات سل و مرکز تحقيقات دخانيات طرح هاي زيادي 
ارائه داده اند . نكته پايانی آنكه نقش سيستم های حمايتی 
در به ثمر رسيدن اين پژوهش ها بسيار کارگشا خواهد بود 
چه از نظر پشتيبانی مالی و چه از نظر پشتيبانی معنوی که 
می تواند نه تنها پژوهش، بلكه پژوهشگر را نيز شامل شود. 
بايد برای تامين بودجه های پژوهش کشور  بنظر می رسد 
انجام شود. چرا  در سطح کالن کشور تصميم گيری جدی 
که کمبود بودجه سرعت پيشرفت برخی پروژهای ملی که 
می تواند ارتقاء سالمت جامعه را به دنبال داشته باشد، کند 
کرده است و يكی از راه کارهای پيشنهادی در اين خصوص 
می تواند جداسازی بودجه های پژوهشی از ساير بودجه های 

معمول دانشگاهی و بيمارستانی باشد.

که  داروها  سری  یک  واردکردن  بعضی اوقات  چرا   
واردات  چه  و  داخل  تولید  زمینه  در  چه  جدی  رقیب 
بیمار  و  می گیرند  قرار  اداری  پیچ وخم های  در  ندارند، 

نمی تواند از این داروها استفاده کند؟
به نظر من چند عامل در اين مسئله دخيل است؛ اولين مسئله 
شايد اين است که همكاران ما باوجوداينكه درزمينه داروها به روز 
هستند، اعتماد الزم را به برخی از داروهای جديد وارداتی ندارند. 
داروهای  از  کافی  اطالع  برخی همكاران  شايد  ديگر  از سوی 
جديد نداشته باشند. همچنين ازآنجايی که برخی از بيماری ها 
به ذهن همكاران  ديگر جواب می دهند، شايد  درمان های  به 
ما نمی رسد که از داروهای جديد يا داروهايی با عوارض کمتر 
استفاده کنند؛ بنابراين با همان داروهای قبلی به ادامه درمان 
می پردازند. البته گاهی اوقات مسئله هزينه داروها هم مطرح 
است. پزشک آپديت و به روز بوده و از وجود دارو نيز مطلع است 
و می داند اين دارو عوارض کمتری دارد ولی به دليل اينكه هزينه 
زيادی را بر بيمار تحميل می کند، ترجيح می دهد که همان 

داروی قبلی را تجويز کند.

 وضعیت پوشش داروهای ریوی چطور است؟
به نظر من رويكرد سازمان های بيمه گر به سمتی است که بيشتر از 
داروهای توليد داخلی استفاده کنند. چون هم بحث ملی و هم بحث 
بودجه پيش می آيد. کمبود بودجه در سازمان های بيمه گر سبب 
می شود که اين سازمان ها افزودن داروهای وارداتی را محدودتر 
کنند. در کشور ما ازآنجايی که گايدالين های مشخص و استاندارد 
وجود ندارد، ممكن است برخی پزشكان به خصوص آن هايی که 
بيمارانشان تحت پوشش بيمه هستند، داروهای وارداتی را به صورت 
بی رويه تجويز کرده و همين امر باعث تحميل هزينه اقتصادی 
گزافی به سيستم بيمه شود. همين عوامل باعث محدوديت در ورود 

داروها و تحت پوشش قرار دادن بيمه ها می شود.

بیماری های ریه
ضرورت کارآزمایی بالینی

بیماری های ریه
ضرورت کارآزمایی بالینی
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اینترونشن ریه
بیماری های ریه

دکتر حمیدرضا جباری دارجانی، متخصص 
رشته  است.  ریه  تخصص  فوق  و  داخلی 
وی  است.  ریه  اینترونشن  وی  اختصاصی 
در  را  پزشکی عمومی  تحصیالت در مقطع 
دانشگاه  در  را  تخصص  اصفهان،  دانشگاه 
را در دانشگاه شهید  ایران و فوق تخصص 
حاضر  حال  در  و  است  گذرانده  بهشتی 
شهید  دانشگاه  در  تمام  استاد  به عنوان 
حدود  است.  فعالیت  به  مشغول  بهشتی 
20 سال رئیس بخش اینترونشن و کارهای 
مسیح  بیمارستان  در  ریه  مداخله ای 

دانشوری بوده است.

دارو درمانی برای 
بیماران ریوی
نتیجه پیوند ریه وابسته به دارو و 
مراقبتهای پس از جراحی است
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در مورد اینترونشن ریه و اینکه 
به این حوزه عالقه مند شدید  چگونه 

توضیح دهید:
پزشک  به عنوان  را  طرحم  دوره  که  زمانی 
شهرکرد  دانشگاه  در  داخلی  متخصص 
می گذراندم، در بيمارستان های آنجا مجروحان 
شيميايی را هم می آوردند. بيماری را آوردند 
که داخل لوله تراشه اش استنت داشت. گفتند 
در آلمان استنت گذاشته اند. حتی نگذاشتند 
و  دهيم  انجام  بيمار  روی  را  اوليه  اقدامات 
وی را با بالگرد بردند. اين موضوع برای من 
برخورد  استنت  با  يک مسئله شد که چرا 
عجيب وغريب می کنند؟ آن زمان در ايران کار 
اينترونشن انجام نمی شد. وقتی فوق تخصص 
خواندم عالقه مند شدم اين کار را انجام دهم. 
- اقدامات مداخله ای ريه که آغاز آن با خارج 
کردن جسم خارجی از تراشه يک بيمار شروع 
شد و متعاقب آن ساخته شدن برنكوسكوپ 
برنكوسكوپ  ساخته شدن  باالخره  و  رژيد 
فيراپتيک که کار را خيلی راحت تر کرده و به 
اقدامات تشخيصی و درمانی انجاميده است. 
 Broncho گرفتن  از  تشخيص  بعد  در 
alreolar lavag يا ترشحات ريوی برای 
اقدامات اسمير مستقيم، کشت و آنتی بيوگرام 
فلوسيتومتری و رنگ آميزی های اختصاصی 
مثل PAS وسيتو لوژی و اقدامات اختصاصی 

ديگر ...
-گرفتن نمونه بيوبسی از تومورهای راه های 
 TBB  )taransbronchial هوايی 
Biopsy( و گاهی نمونه هايی از بافت ريه 
 taransbronchial Lung Biopsy((
TBLB در جهت تشخيص بيماری های پارا 
شيمی است. البته در مورد بيماران سخت 
و خونريزی دهنده و يا کسانی که بيماری 
از وسايلی  است  قابل انتقال  و  دارند  مسری 
 Hot Biopsy)Electeroeutery مثل
)Cold Biopsy)erio prob يا )prob
حداقل  به  را  فوق  خطرات  می تواند  که 
برساند استفاده می گردد و توان استفاده از 
خيلی  را  تشخيصی  دامنه  و  برنكوسكوپ 

باالبرده است.
اجسام  کردن  خارج  از  درمانی  اقدامات   -
خارجی طول کشيده که حتی سال ها در ريه 
بيمار بوده و با تشخيص آسم و بنام آسم تحت 
درمان بوده است گرفته تا تومورهای بزرگ 
داخل تر اشه که حتی انجام عمل بيهوشی 
و لوله گذاری در تراشه قبل از برداشتن اين 
وسايل  کمک  به  را  نيست  عملی  تومورها 
 Sniring،الكتروکوتری ليزر،  مختلف مثل 
از  را  بيماران  و  انجام داده  و crio می توان 

مشكل های ايجادشده نجات داد.
- اقدامات مداخله گر ريه شامل درمان های 
قطعی و در بعضی مواقع درمان های کمكی 
است. به طور مثال خارج کردن جسم خارجی 

يک درمان قطعی است ولی در مورد اقدامات درمانی برای تومورها 
و سرطان ها که شامل ليزر، Sniring و crio و تزريق داخل 
تومور و... می شود درمان های نگه دارنده بوده و باعث بهبود کيفيت 
زندگی بيماران می گردد. البته اينتروشن برونكولوژی يک مبحث 
بسيار مفصل و گسترده می باشد که در اين مختصر تنها اشاره ای 

به نكات فوق گرديده است.

چرا نظام درمانی ما نتوانسته آمار مشخصی ارائه 
دهد که چند درصد بیماران مبتالبه آسم هستند و چند 
درصد آلرژی دارند؟ دلیل اصلی این معضل را چه می دانید؟
همه  يعنی  است؛  سختی  کار  شفاف  و  دقيق  آمار  ارائه  اصوالً 
کشورهای دنيا خيلی اصولی و پايه ای روی اين موضوع کارکردند 
تا به اينجا برسند که هر بيماری که در بيمارستان ثبت می شود 
بايد تشخيص اوليه و نهايی را برای بيمار ثبت کنند. اين موضوع 
به انضباط افرادی که در بيمارستان کار می کنند هم ارتباط دارد؛ 
اوليه ام  تشخيص  هم  که  باشم  داشته  تعهد  آن قدر  من  يعنی 
که  وقت ها هست  خيلی  را.  نهايی  تشخيص  هم  و  بنويسم  را 
درنهايت، می گويند ما به تشخيصی نرسيديم. بايد اين جرات را 
داشته باشيم که بنويسيم؛ يعنی جمع آوری اطالعات يک مسئله 
و صحت اطالعات يک مسئله ديگر است. من بيش از بيست سال 
در حوزه آموزش پزشكی کارکردم و به دانشجويان آموزش دادم 
که شرح حال کامل از بيمار بگيرند، تشخيص اوليه بدهند، پيگيری 
کنند و به تشخيص نهايی برسند. ما وقتی به پرونده های بيمارستان 
مراجعه می کنيم و بررسی می کنيم، می بينيم که هيچ چيزی در 
اين پرونده ها گيرمان نمی آيد. من شخصاً به سيستم درمانی و 
دولت اعتراض نمی کنم. می گويم هر شخصی خودش بايد منضبط 
باشد و کارش را درست انجام دهد. مثالً يكی از اساتيد ما بخش 
روماتولوژی بيمارستان شريعتی را راه اندازی کرد همه اطالعاتش را 
خيلی با دقت جمع آوری می کرد؛ اينجاست که شخص می تواند 
حرفی برای گفتن داشته باشد. من می گويم آدم ها خودشان بايد 
روی سيستم کار کنند. اگر مسئله جمع آوری اطالعات را به کسی 
که هيچ مسئوليت پذيری ندارد بسپاريد، درنهايت هيچ خروجی 
مناسبی نخواهيد داشت. ولی اگر اطالعات کم را در اختيار کسی 
قرار دهيد که خيلی مسئوليت پذير است، در اين صورت اطالعات 
خوبی جمع آوری می شود. فكر می کنم بايد روی خودمان کارکنيم 
و اين ثبت اطالعات هم بايد طوری باشد که به صورت خودکار 
جمع شود؛ در اين صورت، در آخر سال می توانيم بگوييم در اين 
بيمارستان که مرکز فوق تخصصی ريه است، چند بيمار آسمی، 
چند برونشيكتازی و چند بيمار COPD خوابيده است و يا چند 

بيمار عمل جراحی انجام داده اند؛

نظر شما در مورد تنوع داروهای وارداتی چیست؟
من در رابطه با واردات دارو بايد سه نكته عرض کنم. اول اينكه 
متأسفانه بسياری از پزشكان مثل خود من، با کمپانی های داخل 
کشور آشنايی چندانی ندارند؛ يعنی ما نمی دانيم که کيفيت کنترل 
داروها چطور است؟ وقتی يک کارخانه خارجی از پزشكان برای 
بازديد از خط توليد کارخانه دعوت می کند، طبيعتاً پزشک با 
جزئيات بيشتری از چگونگی توليد دارو آشنا می شود و راحت تر 
می تواند اطمينان کند. من خودم از نزديک ديدم که چطور داروها 
به صورت تصادفی برداشته می شوند و کنترل کيفيت بر روی آن ها 
انجام می شود. من شخصاً نسبت به اين شرکت ها راغب تر هستم. 
ولی مثالً نمی دانم برخی ديگر از کارخانه های توليد دارو در ايران 
چطور اين کار را انجام می دهند؟ گاهی اوقات شاهد آن هستيم 
که داروی توليد داخل، سبب بهبود يک بيمار می شود ولی تأثيری 

طرح تحول سالمت کار بسیار خوبی 
بود ولی طبیعتًا هر کار خوبی، نقاط 

ضعف و نقص هم دارد که باید با 
همیاری و همفکری برطرف شود. یک 
پروژه ازنظر تئوری و علمی کار بسیار 
درستی باشد ولی وقتی می خواهد 
در جامعه پیاده شود، خیلی متفاوت 
می شود.. در خصوص طرح تحول 
سالمت باید بگوییم که بخش دولتی 
و بخش خصوصی را باهم درگیر 
کرد و باعث شد بار منفی ایجاد 

شود. در سیستم دولتی، موضوع 
زیرساخت ها خیلی مهم است

بر روی بيمار ديگر ندارد. من شخصاً به استفاده از داروهای ايرانی 
اهميت می دهم زيرا توليد دارو در داخل کشور، صنعت داروسازی 
داخل  توليد  داروی  از  که  زمانی  ولی  می دهد  توسعه  را  کشور 
استفاده شد و به جای کنترل هورمون تيروئيد، تنها وزن را اضافه 
کرد مجبور شدم داروی خارجی استفاده کنم. اين بدبينی آفت 
داروسازی داخلی است که بايد برای آن راهكار مناسبی عرضه شود. 
بهر حال پزشكان بايد با توليدات داروهای داخلی آشنا شوند و به 

اين نتيجه برسند که کنترل کيفيتشان درست است.
و  شرکت ها  شما  است.  عرضه  در  تنوع  موضوع  دوم  مسئله 
در  کاسكو  مثل  بين المللی  شناخته شده  و  بزرگ  فروشگاه های 
بهترين  از  نگاه کنيد.  را  آمريكا که خيلی موفق عمل کرده اند 
محصوالت، فقط سه يا چهار مارک را عرضه می کند. بهترين ها 
را گلچين می کند و به مصرف کننده معرفی می کند. شما اگر 
می خواهيد مثالً فنجان بخريد، فروشگاه باعرضه انواع مارک ها شما 
را گيج نمی کند. به شما اطمينان می دهد که يک استانداردهايی را 
لحاظ کرده و از ميان طيف وسيعی از فنجان ها، همين چند نمونه 
را جزء بهترين مارک ها تشخيص داده است. مصرف کننده هم به 
ارزيابی فروشگاه اعتماد می کند و با خاطرآسوده خريد می کند. از 
سوی ديگر برای يک توليدکننده، اين که بتواند محصول خود را به 
کاسكو وارد کند هم يک آرزوست. وقتی در کاسكو راه می رويد 
می بينيد که مثالً نمونه ای از يک مواد غذايی می دهند تا تست 
کنيد و ببينيد که چطور است و اگر خوشتان آمد آن را برای فروش 
وارد فروشگاه می کنند. در مملكت ما هم بايد اين طور باشيم؛ يعنی 
افراد متخصصی بايد باشند که داروها را چه ازنظر فارماکولوژی و 
چه ازنظر تأثيرات متقابل داروها و چه ازنظر تخصصی، در سطح 
بين المللی انتخاب کنند و سپس فقط چند نوع از آن ها را وارد 
کنند. وقتی تعداد داروها زياد باشند، هر شرکتی باالخره می خواهد 
داروی خود را بفروشد. در نتيجه شيوه های مختلفی را در پيش 
می گيرد. تنوع دارويی ضروری است ولی وقتی در آن افراط شود 
خيلی خوب نيست. نكته سوم اينكه شرکت های دارويی بايد با 
پزشكان در تعامل علمی باشند. تعامل علمی يعنی ارتباطی ميان 
پزشک و شرکت های دارويی بر اساس معرفی مبانی علمی صورت 
گيرد. تعاملی که مثالً گروهی را ببرند ERS يا … و بخواهند که 
پزشک فقط آن دارو را نسخه کند، کار علمی و درستی نيست. بهتر 

است با پزشكان در تعامل علمی باشند.

وضعیت سرطان ریه در ایران چطور است؟
متأسفانه مراجعين سرطان ريه غيرقابل انتظار، باال رفته است؛ يعنی 
در کتاب ها وقتی که به سرطان ريه اشاره می شود، کسانی مدنظر 
هستند که در سه دهه سوم زندگی يعنی 60 سال به باال هستند؛ 
اما وقتی که با بيمار 40 ساله برخورد می کنيم که نه سيگاری بوده 
و نه ريسک فاکتوری داشته و سرطان پيشرفته هم دارد، باعث 
تعجب می شود؛ اين بيماران را در دو سه سال اخير بسيار می بينم. 
کسی که يک سيگار هم نكشيده، به يک سرطان پيشرفته دچار 
شده است. مثالً من بيماری دارم که بسيار استريل زندگی کرده 
است، يعنی به جای چای آب جوش می نوشيده و سرطان گرفته 
است. فرزندانش می گويند نمی دانيم چطور مادرمان سرطان گرفته 
است. از اين ديد، سرطان های دور از انتظار بيشتر شده است. البته 

مطالعه آماری دقيقی نداريم.

وضعیت پیوندهای ریه در ایران چطور است؟
پيوند ريه يک مقوله بسيار سخت و عجيب است. پيوندهايی که در 
داخل بدن هستند مثل کليه و کبد و قلب که ارتباطی با محيط 
خارج ندارند، خيلی بهتر ترميم می شوند و بهتر جواب می گيرند؛ اما 

به دليل اينكه ريه با محيط بيرون در ارتباط است وکسی که اهدا 
می کند و کسی که می گيرد، خيلی بايد باهم هماهنگ باشند، کار 
خيلی پيچيده می شود. يادم است خانم دکتری که از کانادا آمده 
بود و رييس بخش پيوند ريه بود، می گفت که پيوند ريه، عوض 
کردن يک بيماری با بيماری ديگر است؛ يعنی نمی توان گفت که 
ريه را وقتی پيوند می زنيم، بيمار درمان می شود. کليه، کبد يا قلب 
به اين شكل است ولی ريه خيلی سخت است. ازآنجاکه در معرض 
برخورد با هوای آلوده و قارچ ها و عفونت قرار دارد، احتمال پس زدن 
دارد. نكته اصلی اين است که مشكالت عمل جراحی پيوند مثل 
اندازه ريه دهنده و گيرنده و آناستموز صحيح، تنها يک طرف قضيه 
است. نبايد از مراقبت های بعد از جراحی و خصوصا تامين دارو 
که هزينه زيادی نيز دارد، غافل بود. اين ها هم از اهميت خاصی 
 interstitial lung برخوردار است. من بيماری دارم که ايشان
disease بدی داشت و در پروسه مهاجرت بود. با مراقبت هايی 
که در مورد بيمار انجام داديم، وی کنترل شد و به خارج از ايران 
رفت. با ايميل با من در تماس است و گفت اينجا به من گفته اند 
بايد پيوند بزنيد و گفتم انجام بده. انجام داد و اآلن 4 سال است که 
پيوند شده و خوب شده است. اآلن ايميل زده که دلم هوای ايران 
را کرده و می خواهم به ايران سفر کنم اما از آلودگی هوا می ترسم. 
به نظر شما بيايم يا نيايم؟ گفتم در حال حاضر با توجه به ايام عيد 
که اتومبيل ها کمتر بودند، هوا بد نيست اما باز خودت بايد تصميم 

بگيری. مراقبت های بعد از عمل بسيار مهم است.

ایران این بیماری  ازنظر شیوع در کدام قسمت 
بیشتر و در کدام قسمت کمتر است؟

به طورکلی در هر منطقه ای، ممكن است يک بيماری شايع تر و يک 
بيماری نادرتر باشد. وقتی بيماری از سيستان و بلوچستان می آيد 
بيشتر T.B )توبرکلوزيس ريه( را برايش حدس می زنيم. در شمال 
کشور، سرطان مری شايع تر است. ولی بازهم تحقيقات دقيق و 

درستی نداريم.

ارزیابی شما از طرح تحول سالمت چگونه است؟
به نظر من طرح تحول سالمت کار بسيار خوبی بود ولی طبيعتاً 
هر کار خوبی، نقاط ضعف و نقص هم دارد که بايد با همياری و 
همفكری برطرف شود. يک پروژه ازنظر تئوری و علمی کار بسيار 
درستی باشد ولی وقتی می خواهد در جامعه پياده شود، خيلی 
متفاوت می شود. حتی اگر نقشه ساختمان را هم در نظر بگيريد، 
وقتی می خواهند کار را شروع کنند و گودبرداری کنند به مشكالتی 
برمی خورند که در نقشه معلوم نبوده است. در خصوص طرح تحول 
سالمت بايد بگوييم که بخش دولتی و بخش خصوصی را باهم 
درگير کرد و باعث شد بار منفی ايجاد شود. در سيستم دولتی، 
موضوع زيرساخت ها خيلی مهم است. وقتی طرحی اجرا می شود 
که تعداد مراجعه کنندگان را 5 برابر می کند، آيا می توان با همان 
تعداد کارکنان قبلی پاسخگوی مراجعه کنندگان بود؟ منطق چه 
حكمی می کند؟ در اين صورت کارکنان چطور می توانند پاسخ 
درستی به اين تعداد مراجعه کننده بدهند؟ مسلماً اگر کارکنان را 
به جای 5 نفر، 20 نفر می کردند و بعد اين ها به مراجعه کنندگان 
پاسخگو بودند، طرح می توانست بهتر اثر بگذارد؛ اما اآلن در تمام 
بخش های دولتی آن قدر هجوم بی رويه زياد شده که واقعاً کارکنان، 
پزشک، آزمايشگاه، راديولوژی و ... همه دچار يک افزايش شديد 
شده اند و نمی دانند چه کنند. اين هم ازنظر بار مالی و هم ازنظر 
عدم تمرکز روی بيمار ايجاد مشكل می کند. چون کار پزشكی، کار 
توليد نقاله ای نيست. کار فردبه فرد است. اآلن بيمار من می داند که 

ويزيت محدوديت زمانی ندارد. بيماری که به اتاق من وارد می شود، 
ويزيت آن ممكن است دو دقيقه يا نيم ساعت طول بكشد. زمان 
بايد طوری باشد که هم خود من به تشخيصم برسم و راضی شوم 
و هم بيمارم راضی شود. اين طور نيست که بيمار سالم کند و من 
نسخه را به دستش بدهم. کار پزشكی اين طور نيست. کار پزشكی 
کار بسيار سختی است. عالوه بر علم و ارتباطاتش و تمرکزش، 
چيز متفاوتی است. چيزی نيست که بگوييد من علمش را خواندم 
و تمام شد. در اين ميان رابطه پزشک و بيمار هم لطمه ديده 
است. همه می دانيم اين رابطه، يک رابطه ای روحانی، عاطفی و 
معنوی است. وقتی که بيماری، بهبود پيدا می کند، واقعاً نمی تواند با 
پول به آن جواب دهد. از همان ابتدا که وارد حرفه پزشكی شدم، 
دلم به اين معنويت خوش بود. اين رابطه با صحبت های زير ميز 
و روی ميز لوث و بی ارزش شده است. شما نمی توانيد آن بحث 
حكيمانه را با بيمار داشته باشيد. وقتی به بيمار می گوييد که اين 
کار را بايد انجام دهيد، پيش خودش فكر می کند که اين کار برای 
پزشک چقدر سود مالی دارد؛ يعنی آن قداست از بين رفته است. 
از آن طرف هم دری بازشده برای کسانی که واقعاً سودجو هستند. 
پزشكانی که هزار کار می خواهند بكنند. در سيستم سالمت نبايد 
سودجويان رخنه کنند. نظام سالمت جای کسانی است که عمری 
در اين مملكت به خاطر مردم و بدون چشمداشتی کارکرده اند. 
اين مسئله خلط مبحث شده است. باعث شده که نه خاطی پيدا 
شود و نه کسی که درست کار می کند و همه به يک چوب رانده 
می شوند و همه در محكمه غيرعادالنه ای، محكوم می شوند. اين 
کار اصالً درست نبود و نبايد اين طور رسانه ای می شد. خود من 

شخصاً دلخور شدم.

و سخن آخر...
زمان  در  است.  مظلومی  بسيار  جامعه  ايران،  پزشكی  جامعه 
که  مجروحانی  خاطر  به  کشيديم  زحمت  خيلی  ما  انقالب 
بيمارستان ها می آمدند. من در جريان انقالب بودم. در آن زمان 
انترن بودم. چهار روز نمی خوابيديم و مجروحان را می ديديم. 
در طول جنگ، هيچ رشته ای مجبور نبودند که به جبهه بروند؛ 
اما ما مجبور بوديم مثل سربازان به جبهه برويم و خدمات را 
بدون هيچ چشمداشتی انجام دهيم. در عرصه علم و فناوری 
و پيشرفت تحصيلی اين قشر خيلی زحمت کشيدند و سعی 
هيچ  در  نگه دارند.  بين المللی  سطح  در  را  مملكت  کردند 
باشد.  نداشته  دستاوردی  ايرانی  پزشک  که  نيست  کنگره ای 
حرفه پزشكی قابل مقايسه با تاجری که با يک تلفن تومان ها در 
می آورد نيست. تمام يارانه ها برای مردم از جيب پزشک است 
و هيچ جايگاهی را برايشان قائل نيستند و هيچ ارزش افزوده ای 
را برايشان در نظر نمی گيرند. سال 1358 که به سربازی رفتم، 
ماشينم مشكل پيدا کرد. در شهرستان درود بودم. يک جوان 
28-27 ساله در بيابان و نمی دانستم چه بايد می کردم. چشم باز 
کردم و ديدم دو سه ماشين دورم جمع شدند و کمک کردند. 

در آن زمان برای پزشكان احترام خاصی قائل بودند. 
در آن موقع من پزشک عمومی بودم. اآلن پزشک عمومی در کشور 
ما چه جايگاهی دارد؟ چقدر برايش ارزش قائل می شوند؟ موقعيت 
فكری و شغلی درستی برايش درست می شود؟ چطور الگو چيده 
می شود که چه رشته ای را برود تا به تخصص برسد؟ وقتی طرح 
نخبگان را می نوشتيم، هدف اين بود که وزارت بهداری به عنوان 
شاه راهی برای پاسخگويی به نيازهای پزشكی مملكت، بايد تعيين 
کند که دانشگاه ها چه افرادی را بايد تربيت کنند و به سيستم 
پزشكی تحويل دهند؛ اما در حال حاضر اين گونه نيست. اصاًل 

حساب وکتابی روی ارتقای شأن و منزلت پزشک وجود ندارد.

اینترونشن ریه
بیماری های ریه

اینترونشن ریه
بیماری های ریه
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حوزه  در  درمانی  های  تازه  از  اطالع  برای 
آسم و بیماریهای ریوی به سراغ دکتر اردا 
بخش  مسئول  و  ریه  تخصص  فوق  کیانی، 
اینترنشنال پولمونولوژی بیمارستان مسیح 
همایش  مورد  در  او  از  رفتیم.  دانشوری 
بیمارستان  در  تازگی  به  که  تازه های آسم 
مسیح دانشوری برگزار شده بود، پرسیدیم. 
در بخشی از گفتگوهایمان به اولین درمان 
سازمان  سوی  از  که  آسم  دارویی  غیر 
اشاره  شده،  تایید  آمریکا  داروی  و  غذا 
اقتصاد  های  بحث  به  گفتگو  موضوع  کرد. 
و  هم کشیده شد  ارجاع  و سیستم  درمان 
اینکه  پزشکان علی رغم  برخی  اینکه چرا 
آنتی هیستامین ها برای بیماران کم عارضه تر 
هستند، خط اول درمان رینیت آلرژی را بر 
روی کورتیکواسترویید متمرکز کرده اند. در 
این رابطه به موضوع کورتیکواستروییدهای 
و  کردیم  پیدا  ورود  آن  عوارض  و  خوراکی 
اینکه چگونه می توان راه های بهتری پیش 

پای بیماران گذاشت.

آسم وچالش 
اقتصاد درمان
کورتیکواستروییدهای خوراکی 
و عوارض آن را بهتر بشناسیم

بیماری های ریه
خط اول درمان
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بین 5 تا 7 میلیون بیمار 
مبتالبه آسم داریم که از این 7 
میلیون نفر نزدیک به 700-

500 هزار نفرشان آسم شدید 
دارند که کورتون خوراکی 

دریافت می کنند

 اخیــراً FDA اولیــن درمــان غیــر دارویــی 
آســم را تأییــد کــرده اســت. در ایــن خصــوص 

توضیــح دهیــد.
ــم  ــان  آس ــای درم ــد روش ه ــه می داني ــور ک همان ط
ــپری  ــوع اس ــد ن ــت. چن ــدود اس ــر مع ــال حاض در ح
ــای  ــی داروه ــش و برخ ــادکننده برون ــای گش و داروه
ــی از  ــد. خيل ــه کار می رون ــم ب ــرای آس ــه ب ــر ک ديگ
مواقــع ايــن درمان هــا کافــی هســتند و جــواب و 
کنتــرل خوبــی مــی دهنــد. امــا در حــدود 10 درصدی 
هــم کنتــرل نمی شــوند و درمان هــای پيشــرفته تر 
ــی  ــه کورتيكواســتروييدهای خوراک ــاز اســت ازجمل ني
ــت، هايپــر  ــه دياب ــادی از جمل کــه عــوارض بســيار زي
ــز  تنشــن، اســتئوپورز و شكســتگی های اســتخوانی ني
ــن  ــراً FDA اولي ــود. اخي ــده می ش ــش دي ــه دنبال ب
درمــان غيــر دارويــی آســم را تأييــد کــرده اســت کــه 

ــال ترموپالســتی اســت. ــم برونكي آن ه
 بــه ايــن صــورت کــه در پاتوفيزيولــوژی آســم، يكــی 
از جاهايــی کــه خيلــی روی آن بحــث می شــود، 
و  برونــش  جــدار  صــاف  عضــالت  هايپرتروفــی 
ــه  ــرای اينك ــت. ب ــاف اس ــالت ص ــی عض هايپراکتيويت
ــتفاده  ــی اس ــواج راديوي ــود، از ام ــرف ش ــن دو برط اي
ــه در  ــور ک ــه همان ط ــورت ک ــن ص ــه اي ــد. ب کرده ان
ــالالت  ــردن اخت ــن ب ــرای از بي ــی ب ــای قلب بيماری ه
هدايتــی قلــب از راديوفرکونســی استفاده شــده، اينجــا 
ــی شــود  ــروپ هــای مخصوصــی اســتفاده م هــم از پ
ــرد ودر  ــرار می گي ــی ق ــی تحتان ــای هواي ــه در راه ه ک
ــره  ــا 4 پ ــش را ب ــادور برون ــاز می شــود و دورت آنجــا ب
می گيــرد. امــواج راديويــی بــا ميــزان 18 وات بــه 
مــدت 10 ثانيــه اعمــال می شــود و باالتــر می آيــد تــا 
يــک لــوب ريــه کــه معمــوالً راســت و تحتانــی اســت 
اول انجــام می دهنــد. در مرحلــه بعــدی لــوب تحتانــی 
چــپ را انجــام می دهنــد و در مرحلــه بعــد لوب هــای 
ــار ايــن کار  ــی را انجــام می دهنــد؛ يعنــی ســه ب فوقان
ــده نشــان  ــی کــه انجام ش انجــام می شــود. مطالعات
ــتفاده از  ــه اس ــاز ب ــال ني ــدت 5 س ــه م ــد ب ــی ده م
داروهــای استنشــاقی بــه ميــزان بــارزی کاهــش پيــدا 

می کنــد.

ــوع  ــن موض ــون ای ــات پیرام ــابقه مطالع  س
ــت؟ ــال اس ــد س چن

ســابقه مطالعــات در ايــن خصــوص طوالنــی نيســت و 
بــرای اوليــن بــار در ســال 2002 شروع شــد. در ابتــدا 
بــرای کســانی کــه مبتــال بــه آســم و ســرطان بودنــد 
صــورت گرفــت. مــا  هــم در ســال 2007 خواســتيم در 
مطالعــات قــرار بگيريــم ولــی آن موقــع چــون تحريــم 
ــال 2011  ــت. در س ــود نداش ــكان آن وج ــم ام بودي
ــن کار  ــه اي ــت ک ــال اس ــد و دو س ــام ش ــه تم مطالع

ــود. ــام می ش انج

ــا  ــور م ــی وارد کش ــیوه درمان ــن ش ــا ای  آی
هــم شــده اســت؟

تكنولوژی هايــی،  چنيــن  انتقــال  بــرای  معمــوالً 
ســرمايه گذار بخــش خصوصــی بايــد پيش قــدم شــود. 
ــرای اينكــه بخواهــد در چنيــن  ــت ب ــع کــردن دول قان
مــواردی ســرمايه گذاری کنــد بخصــوص بــا توجــه بــه 

هزينــه 10 هــزار يورويــی کــه هــر بيمــار بــرای وســيله 
بايــد پرداخــت کنــد دشــوار اســت. البتــه شــكی 
ــی  ــيوه های درمان ــن ش ــه ورود چني ــدارد ک ــود ن وج
ــرای بيمــار رضايت بخــش خواهــد  ــر اينكــه ب عــالوه ب
بــود، مســلماً هــم بــرای بخــش خصوصــی و هــم بــرای 
نظــام بهداشــت و درمــان کشــور، در درازمــدت مفيــد 

ــود. خواهــد ب

ــان  ــن شــیوه ازلحــاظ اقتصــاد درم ــا ای  آی
ــت؟ ــر اس توجیه پذی

ــم  ــم داري ــه آس ــار مبتالب ــون بيم ــا 7 ميلي ــن 5 ت بي
ــه 700-500  ــک ب ــر نزدي ــون نف ــن 7 ميلي ــه از اي ک
هــزار نفرشــان آســم شــديد دارنــد کــه کورتــون 
ــی  ــداد خام ــا اع ــد. اين ه ــی کنن ــت م ــی درياف خوراک
ــم. حــاال  ــی داري ــر اســاس تخميــن جهان اســت کــه ب
حســاب کنيــد کــه 500-700 هــزار نفــر وقتــی 
ــی  ــاری ناش ــه ب ــتند، چ ــی هس ــون خوراک روی کورت
از ديابــت، کاتاراکــت، آب ســياه، ســكته قلبــی و 
ــون  ــرف کورت ــه مص ــوط ب ــه مرب ــی ک ــاير عوارض س
ــت  ــن مملك ــان اي ــاد درم ــتم اقتص ــه سيس ــتند ب هس
ــوی  ــن روش جل ــا اي ــم ب ــا می تواني ــود و م وارد می ش
ايــن ضــرر را بگيريــم. درســت اســت خــرج مســتقيم 
زيــاد اســت ولــی منفعتــی کــه بــه سيســتم بهداشــتی 
وارد می شــود خيلــی بيشــتر اســت. بيمــاری کــه 
کورتيكواســتروييد مصــرف می کنــد ممكــن اســت 
ــم  ــد و می داني ــت کن ــرم درياف در روز 30-50 ميلی گ
ــف  ــن دارو، ضع ــی اي ــرم دوز تجمع ــش از 300 گ بي
سيســتم ايمنــی بــه دنبــال دارد. بســياری از بيمــاران 
هســتند کــه بيــش از ســه مــاه يــا چهــار مــاه يــا يــک 
ــتند و  ــی هس ــون خوراک ــه روی کورت ــت ک ــال اس س
ــواع و  ــوند و ان ــی می ش ــتم ايمن ــف سيس ــار ضع دچ
اقســام عفونت هــا را می گيرنــد. پوکــی اســتخوان 
و شكســتگی اســتخوان و بــه دنبــال آن جراحــی، 
ــه  ــا اينكــه فشــارخون و ديابــت می گيــرد و ب ــز ي پروت
ــا اينكــه  ــل می شــود. ي ــی تبدي ــری قلب بيمــاری کرون
بيمــاران کاتاراکــت می گيرنــد. همــه اين هــا بــه 
معنــای تحميــل هزينه هــای بســيار زيــاد بــه سيســتم 
بهداشــتی کشــور اســت. اگــر به صــورت دقيــق و 
ــزی  ــک آنالي ــت ي ــادی بهداش ــتم اقتص ــط سيس توس
صــورت بگيــرد، می بينيــد ايــن هزينــه 10 هــزار 

ــت. ــه اس ــاًل به صرف ــی کام يوروي

 این روش عوارضی هم به دنبال دارد؟
ــرات  ــز خط ــه ج ــده ب ــام ش ــه انج ــی ک در مطالعات
برونكوســكوپی در بيمــار مبتــال بــه آســم کــه آن 
ــكتاری  ــه برونش ــدارد، هيچگون ــی ن ــر چندان ــم خط ه

ــت. ــده اس ــزارش نش گ

ــتروییدهای  ــرف کورتیکواس ــورد مص  در م
ــد: ــح دهی ــوارض آن توضی ــی و ع خوراک

از  آلــرژی  درمــان  و  آســم  درمــان  در 
مــی  اســتفاده  استنشــاقی  کورتيكواســتروييدهای 
شــود. کورتيكواســتروييد بايــد بــر اســاس شــدت 
ــديد داده  ــط و ش ــف، متوس ــای خفي ــم در دوزه آس
ــر  ــده اگ ــه انجام ش ــی هايی ک ــاس بررس ــر اس ــود. ب ش

ــود  ــرف ش ــد مص ــرم بودوزوناي در روز 1000 ميكروگ
معــادل 5 ميلی گــرم پردنيزولــون خوراکــی جــذب 
ــه شــرطی اســت  سيســتميک خواهــد داشــت. ايــن  ب
کــه دارو بــه روش صحيــح داده شــود؛ يعنــی اوالً 
ــاً از وســايل  اســتفاده از تكنيــک درســت باشــد و ثاني
ــا  ــار اســتفاده شــود ت ــار، دم ي کمكــی شــامل آســم ي
ــن  ــون در بهتري ــد. چ ــه برس ــه ري ــد دارو ب 20 درص
تكنيــک اســتفاده دارو، بــدون اســيپير، 10 درصــد دارو 
بــه ريــه می رســد. اگــر مــا از دارويــی اســتفاده کنيــم 
ــن  ــا اي ــه برســد، طبيعت ــه ري ــن دارو بيشــتر ب ــه اي ک
ــی اگــر  عارضــه 5 ميلی گــرم اتفــاق خواهــد افتــاد. ول
همان طــور کــه اکثــر بيمــاران عمــل می کننــد دارو را 
طــوری اســتفاده کنيــم کــه بــه ســقف دهــان بيشــتر 
برســد تاريــه،  ايــن جــذب سيســتميک دارو را بيشــتر 
ــه ريــه بيمــار نمی رســد،  خواهــد کــرد و چــون دارو ب
درمــان هــم کمتــر مؤثــر خواهــد بــود. اينجــا دو اتفــاق 
می افتــد. بيمــار خودســرانه شــروع بــه مصــرف بيشــتر 

می کنــد. دارو 
ــرای  ــر ب ــه دکت ــد ک ــی رود و می بين ــا خودســرانه م  ي
تشــديد آســم، فــالن روز آمپــول بتامتــازون يــا 
ــود و خــودش  ــود، خيلــی خــوب ب دگزامتــازون داده ب
هفتــه ای يــک يــا دو بــار ايــن دارو را می زنــد و 
ــه   ــم ک ــر می کني ــد و فك ــم می زن ــمارا ه ــپری ش اس
بيمــار خــوب کنتــرل شــده اســت. درصورتی کــه 
او مــی رود داروخانــه می گويــد، مثــاًل مــن قــرص 
پردنيزولــون می خواهــم. بــرای حملــه آســمش و 
شــروع بــه خــوردن آن می کنــد. پــس اســتفاده 
ــتفاده  ــح در مورداس ــوزش صحي ــدم آم ــح و ع ناصحي
ــه  ــد ک ــور می کن ــار را مجب ــپری ها بيم ــردن از اس ک
ــاورد و  ــرای خــودش روی بي ــای کمكــی ب ــه روش ه ب
در نتيجــه عــوارض هــم بيشــتر خواهــد شــد؛ يعنــی 
اين طــور نيســت کــه بگوييــم شــما کــه اســپری 
ــتميک  ــه سيس ــه عارض ــد، به هيچ وج ــرف می کني مص

دارو را نخواهيــد گرفــت.

 علی رغــم عــوارض کورتیکواســترویید، 
خــط  پزشــکان،  از  بســیاری  متأســفانه 
روی  بــر  را  آلــرژی  رینیــت  درمــان  اول 
کرده انــد  متمرکــز  کورتیکواســترویید 
کــم  آنتی هیســتامین ها  درصورتی کــه 

عارضــه تــر هســتند:
ــی  ــخيصی و درمان ــتاندارد تش ــای اس ــا روش ه اوالً م
ــه  ــورد مواج ــک م ــا ي ــما ب ــه ش ــی اينك ــم؛ يعن نداري
ــت  ــک اس ــت آلرژي ــد آن ريني ــد ببيني ــويد، باي می ش
ــا غيــر آلرژيــک اســت. بررســی حساســيت پوســتی  ي
ــرژی غذايــی بايــد  بايــد بشــود، در اطفــال بررســی آل
ــت.  ــاج نيس ــی احتي ــن خيل ــرد. در بالغي ــورت بگي ص

ــه  ــاج ب ــن احتي ــم بالغي ــاً در آس خصوص
ــت  ــی در ريني ــت. ول ــی نيس بررس

غذايــی  آلــرژی  بررســی  هــا 
اول  اســت.  کننــده  کمــک 
محرک هــا رفــع شــود؛ يعنــی 
ــرک  ــع مح ــدم رف ــن ق اولي
می دانــد  طــرف  باشــد. 
ســرما  گرمابــه  از  وقتی کــه 

متاسفانه برخی از داروهای مورد نیاز بیمار 
تحت پوشش بیمه نیستند مثالً آزالستین 
که اولین و تنها داروی آنتی هیستامین 
داخل بینی است که در ایران موجود است، 
وقتی بیمار استطاعت مالی ندارد و با حقوق 
یک میلیون تومان زندگی می کند، چگونه می 
توان بار مالی مضاعف بر او تحمیل کرد

ــار  ــن بيم ــب اي ــود خ ــزش می ش ــار آبري ــد، دچ می آي
درمانــش کورتيكواســتروييد نيســت. شــخص می دانــد 
ــزش می شــود.  ــار آبري ــل می خــورد، دچ ــه فلف وقتی ک
ــا  ــی وقت ه ــدارد. گاه ــون ن ــه کورت ــاز ب ــرد ني ــن ف اي
حتــی خــود مــن بــه دليــل اينكــه وقــت کافــی نــدارم، 
ســؤاالت کافــی نمی کنــم يــا جايــی نيســت کــه 
بياينــد بررســی آزمايشــگاهی الزم را بــرای مــا انجــام 
دهنــد. اين هــا کارهايــی اســت کــه بايــد انجــام شــود 
و بعــد ســراغ درمــان رفــت؛ يعنــی اوليــن قــدم رفــع 
عامــل ايجادکننــده اســت. اگــر بيمــاری رينيتــش غيــر 
ــه کورتيكواســتروييد  ــک اســت، ممكــن اســت ب آلرژي
ــل  ــع عام ــدم رف ــن ق ــی اولي ــد، ول ــواب ده ــم ج ه

ــت. ــده اس ــاد کنن ايج

ــی شــما ازسیســتم ارجــاع، بعنــوان   ارزیاب

بیماری های ریه
خط اول درمان

بیماری های ریه
خط اول درمان
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ــی  ــدن برخ ــرف ش ــرای برط ــکاری ب  راه
ــان در  ــام درم ــای نظ ــش ه ــکالت و چال مش
ــت؟  ــه اس ــوی، چگون ــای ری ــاری ه ــوزه بیم ح
يادمــان باشــد کــه مــا حــدود 7 ميليــون بيمــار 
ــر  ــاً 700 نف ــم و جمع ــم داري ــرژی و آس ــه آل مبتالب
پزشــک داريــم کــه به نوعــی دخيــل در درمــان 
ــه  ــر ب ــن 700 نف ــرژی هســتند. بنابراي ــوژی آل ايمونول
ازای 7 ميليــون نفــر کــه بســيار از اســتاندارد جهانــی 
پايين تــر اســت. بــه هميــن علــت بايــد بگوييــم 
عليرغــم ضعف هــای زيــادی کــه سيســتم ارجــاع 
بيفتــد،  راه  ارجــاع  سيســتم  درصورتی کــه  دارد، 
واقعی شــان  کار  بــه  پزشــكان می تواننــد  آن وقــت 
بپردازنــد. پزشــک ريــه می بينــد کــه خصوصــاً در 
ــرماخوردگی و  ــاران س ــوم بيم ــتان، دوس ــل زمس فص

ــد.  ــزا دارن آنفلوان
ــد  ــور باي ــه در کش ــكان ري ــم پزش ــداد ک ــن تع ــا اي ب
بتــوان بيمــاران واقعــی را درمــان کنــد. اگــر بخواهيــم 
پاســخگوی بيمــار واقعــی باشــيم قطعــاً زمــان کافــی 
ــه  ــرار باشــد از آســم و ســينوزيت گرفت ــر ق ــم اگ داري
ــه بيماری هــا را درمــان کنيــم و حتــی گاهــی  ــا بقي ت
ــه  ــدارد مراجع ــه ن ــه ري ــی ب ــه ربط ــی ک بيماری هاي
پزشــكی  بهتريــن  می کننــد  فكــر  و  می کننــد 
ــن  ــت و اي ــزدش رف ــد ن ــت باي ــترس اس ــه در دس ک
مســئله باعــث می شــود کــه کيفيــت کار پزشــک 
ــاران  ــم بيم ــود. ه ــكل دار ش ــد و مش ــن بياي ــم پايي ه
ضــرر می کننــد و هــم جامعــه ضــرر می کنــد از اينكــه 
ــه  ــوط ب ــار  مرب ــان بيم ــرای درم ــد ب پزشــک نمی توان
رشــته اصلــی خــودش وقــت بگــذارد. خوشــبختانه در 
انجمــن ريــه، گايــد الينــی کــه وزارت بهداشــت بــرای 

ــر  ــی ب ــتی و درمان ــز بهداش ــرای مراک ــم ب ــان آس درم
ــه اجــرا گذاشــته بازنگــری  اســاس ســطوح مختلــف ب
شــده اســت. هيئت مديــره انجمــن ريــه مــواردی کــه 
ــم در  ــرد. اميدواري ــخص ک ــود را مش ــاع ش ــد ارج باي
ــد،  ــاع راه می افت ــتم ارج ــه سيس ــده ک ــال های آين س
ــده،  ــه تعريف ش ــی ک ــاس گايدالين ــر اس ــت و ب درس

ــوند. ــال ش ــاران غرب بيم

 در مــورد مزایــا و معایــب سیســتم ارجــاع 
بیشــتر توضیــح دهیــد

ــل  ــور مث ــتان های کش ــی اس ــتم در برخ ــن سيس اي
ــی  ــيار خوب ــتم بس ــت. سيس ــده اس ــدران اجراش مازن
اســت. امــا ماننــد همــه برنامــه هــا بايــد ابــزار نظارتــی 
داشــته باشــد. اگــر قرار شــد درمــان بيمــار تغييــر کند 
بايــد بــه ســطوح باالتــر ارجــاع شــود. ولــی متاســفانه 
برخــی پزشــكان بــه ايــن موضــوع توجــه نمــی کننــد. 
ــق  ــد موف ــرايطی می توان ــا در ش ــاع تنه ــتم ارج سيس
عمــل کنــد کــه نظــارت هــم در کنــار آن باشــد؛ يعنــی 
ــی  ــتم اجراي ــه را سيس ــده وزارتخان ــن تأييدش گايدالي
بايــد انجــام دهــد. چــون اگر انجــام ندهــد، بيمــار ضرر 
می کنــد. بــرای 200 پزشــک ريــه، مســلم بدانيــد چــه 
سيســتم ارجــاع باشــد و چــه نباشــد، بيمــار به انــدازه 
کافــی خواهــد بــود؛ يعنــی اين طــور نيســت کــه بــرای 
ــم. در  ــن موضــوع را مطــرح کني ــت شــخصی اي منفع
وزارتخانــه بيــش از 50 نفــر يــک گايدالينــی را بــرای 
ــه و در  ــن ري ــد انجم ــد آورده ان ــته اند و بع ــم نوش آس

انجمــن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مقــرر شــده ايــن 
پلــه از درمــان بايــد از پزشــک عمومــی آغــاز شــود و 
ــد  ــن شــرايط هــم باي ــرای متخصــص. در اي ــه ب آن پل
بــه فــوق تخصــص ارجــاع شــود. اگــر ايــن رونــد انجــام 
ــرد.  ــد ک ــادی خواه ــيار زي ــرر بس ــاران ض ــود، بيم نش
ــار  ــه بيم ــيم ک ــگ برس ــه از فرهن ــه آن درج ــد ب باي
ــود و  ــت نش ــه ويزي ــک ري ــط پزش ــرماخورده توس س
ــه گايداليــن هــا عمــل کنــد.  پزشــک عمومــی هــم ب
ــل  ــت عم ــی قابلي ــک عموم ــک پزش ــت ي ــن اس ممك
جراحــی يــک تومــور بــزرگ شــكمی را داشــته باشــد، 
ولــی اگــر قــرار باشــد آن تومــور شــكمی را عمــل کنــد 

ــت.  ــده اس ــن خارج ش از گايدالي

ــاران  ــای بیم ــه داروه ــش بیم ــدم پوش  ع
ریــوی چــه مشــکالتی را پیــش روی پزشــکان 

ــت؟ ــرار داده اس ق
ــه  ــی ک ــد. زمان ــرژی دارن ــه آل ــی دارم ک ــن بيماران م
در فراينــد درمــان آسمشــان هســتيم، نمی توانيــم 
آلــرژی بينی شــان را درمــان نكنيــم. متاســفانه برخــی 
ــار تحــت پوشــش بيمــه  ــاز بيم ــورد ني ــای م از داروه
ــا داروی  ــن و تنه ــه اولي ــتين ک ــاًل آزالس ــتند مث نيس
ــران  ــه در اي ــت ک ــی اس ــل بين ــتامين داخ آنتی هيس
ــدارد  موجــود اســت، وقتــی بيمــار اســتطاعت مالــی ن
ــد،  ــی می کن ــان زندگ ــون توم ــوق يک ميلي ــا حق و ب
چگونــه مــی تــوان بــار مالــی مضاعــف بــر او تحميــل 
ــه  ــم چ ــر بگيري ــد در نظ ــک باي ــوان پزش ــرد. به عن ک
ميزانــی فشــار بــه ايــن خانــواده وارد مــی شــود. مــن 
ــن  ــرای چني ــان ب ــزار توم ــش از 100 ه ــم بي نمی توان
بيمارانــی خــرج ايجــاد کنــم. ضمــن ايــن کــه توجــه 
ــرژی ممكــن  ــه ايــن نكتــه هــم ضــروت دارد کــه آل ب
ــد.  ــر کن ــر را درگي ــد نف ــواده چن ــک خان ــت در ي اس
ــت به کار  ــد دس ــت باي ــت دول ــه الزم اس ــت ک اينجاس

ــد. ــه کن شــود و دارو را بيم

در  دارویــی  کمپلکس هــای  آیــا شــما   
ترجیــح می دهیــد؟ را  ریــوی  بیمــاران 

ــود،  ــاد می ش ــار زي ــای بيم ــداد داروه ــه تع ــی ک زمان
مثــاًل 7 يــا 8 نــوع دارو بــرای بيمــار نســخه می شــود، 
يكــی از نگرانی هــای پزشــک، انضبــاط بيمــار در 
مصــرف داروهــا اســت. خوشــبختانه بــا داروهــای 
ايــن  ريــوی  اســپری های  در  خصوصــاً  ترکيبــی 

ــت. ــده اس ــرف ش ــادی برط ــزان زي ــا مي ــوع ت موض

ــرای  ــی ب ــؤاالت خاص ــم س ــان آس  در درم
بیمــاران و خانــواده آن هــا مطــرح اســت. 
ــاران  ــه بیم ــما ب ــای ش ــه ه ــن توصی مهمتری

ــت؟ ــم چیس ــه آس ــال ب مبت
- يكــی از مهم تريــن توصيــه هــا توجــه بــه اثــر 
اقدامــات غيــر دارويــی اســت کــه در ايــن جــا بايــد بــه 
ــت  ــد در هــر ويزي ــم. پزشــک باي ــات اشــاره کن دخاني
ــع  ــد قط ــيگار را باي ــه س ــد ک ــزد کن ــار گوش ــه بيم ب
ــد.  ــرک ســيگار ارجــاع کن ــز ت ــه مراک ــد و وی را ب کن
همچنيــن از حضــور در مجالســی کــه دود ســيگار در 

ــد. ــودداری کن ــود دارد خ ــا وج آنج
- هــدف از درمــان آســم بــی عالمــت شــدن و انجــام 

ــت. بنابرايــن آســم  تمــام فعاليت هــای روزمــره اس
ــد در  ــی باي ــت ول ــی نيس ــت بدن ــرای فعالي ــی ب منع
نظــر داشــت بعضــی از اشــكال آســم بــه دنبــال ورزش 
ايجــاد می شــود کــه بــه آن آســم ورزشــی می گوينــد. 
ايــن مــوارد در فضــای ســرد و خشــک بيشــتر ايجــاد 
می شــود. )مثــل ورزش اســكی( ورزش خاصــی منجــر 
ــی  ــه گاه ــنا ک ــز ش ــود به ج ــم نمی ش ــود آس ــه بهب ب
ــه  ــه ب ــد. البت ــاد می کن ــودی ايج ــوان بهب ــراد ج در اف

ــد. ــادی استفاده نشــده باش ــر زي ــه کل شــرطی ک
ــم  ــه آس ــراد مبتالب ــه اف ــت ک ــر داش ــد در نظ - باي
بايــد از مصــرف داروهــای ضدالتهــاب غيراســتروئيدی 
نظيــر بروفــن، ديكلوفنــاک، ناپروکســن و پيروکســيكام 
از  فقــط  درد  کنتــرل  جهــت  و  کنــد  خــودداری 

ــد. ــتفاده کنن ــتامينوفن اس اس
ــروق  ــالالت ع ــه اخت ــاران مبتالب ــه بيم - درصورتی ک
کارديــو  بلوکرهــای  بتــا  مصــرف  باشــند،  کرونــر 
ســلكتيو مثــاًل متوپرولــول ممنــوع نيســت ولــی بهتــر 
ــا  ــن داروه ــه اي ــاز قطعــی ب ــی کــه ني اســت در صورت

ــود. ــتفاده نش ــا اس ــدارد از آن ه ــود ن وج
- توصيــه بــه دوری از آلرژن هــا )مثــل مايــت يــا مــوی 
حيوانــات( در خانــه بيمــاران آســمی اثبــات نشــده کــه 

اثــر مفيــدی داشــته باشــد. )مگــر در اطفــال(
- بيمــاران آســمی بايــد از ســبزی ها يــا ميوه هــا 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــاق  ــاران چ ــم در بيم ــرل آس ــه کنت ــش وزن ب - کاه

ــد. ــک می کن ــم کم ــه آس مبتالب
ــرض  ــمی در مع ــاران آس ــه بيم ــه اينك ــه ب ــا توج - ب
عفونت هــای پنوموکوکــی می باشــند. چــه کــودک 
ــوک  ــن پنوموک ــت از واکس ــر اس ــال بهت ــه بزرگ س چ

ــد. ــتفاده کنن اس
- اســترس روحــی می توانــد منجــر بــه تشــديد آســم 
شــود. لــذا از تكنيک هــای relaxation و مانورهــای 
ــرل  ــد و در کنت ــه مفي ــود ک ــتفاده می ش ــی اس تنفس

ــت. ــده اس ــم کمک کنن آس
- ممكــن اســت هــوای خيلــی ســرد بــا درجــه رطوبــت 
پاييــن يــا آلودگــی هــوا منجــر بــه تشــديد آســم شــود. 
لــذا توصيــه می شــود در آلودگــی هــوا خصوصــاً 

ــد. ــرون نرون ــمی بي ــاران آس ــتان ها بيم زمس
- کمتــر از 2 درصــد مبتاليــان بــه آســم، آلــرژی 
ــای  ــد از غذاه ــراد باي ــن اف ــط اي ــد. فق ــی دارن غذاي
ــانه های  ــد نش ــراد باي ــن اف ــد. اي ــاب کنن ــاص اجتن خ
همــراه داشــته باشــند کــه بيانگــر آلــرژی ايــن افــراد 

ــت. ــی اس ــواد غذاي ــن م ــه اي ب
ــد و  ــر می کن ــاً تغيي ــرل آســم در حاملگــی غالب - کنت
يک ســوم بيمــاران حيــن حاملگــی کنتــرل آن هــا بدتــر 
ــد  ــوم مانن ــط يک س ــر و فق ــوم بهت ــود، يک س می ش
ــم در  ــديد آس ــد. تش ــی می مان ــی باق ــل از حاملگ قب
ــه ماهه دوم،  ــاً در س ــت. خصوص ــايع اس ــی ش حاملگ
ــم در  ــال آس ــان فع ــه درم ــت ک ــر داش ــد در نظ باي
حاملگــی خيلــی مفيدتــر از عــوارض احتمالــی درمــان 

ــت. ــی اس ــم در حاملگ آس
برونكوديالتــور  استنشــاقی،  -کورتيكواســتروييد 
استنشــاقی )ســالبوتامول، فورمتــرول( مونتــه لوکاســت 
ــراه  ــی هم ــالالت جنيت ــش اخت ــا افزاي ــن ب و تئوفيلي

ــت. نيس

بسیاری از بیماران هستند که 
بیش از سه ماه یا چهار ماه یا 

یک سال است که روی کورتون 
خوراکی هستند و دچار ضعف 
سیستم ایمنی می شوند و انواع 
و اقسام عفونت ها را می گیرند. 

پوکی استخوان و شکستگی 
استخوان و به دنبال آن جراحی، 
پروتز یا اینکه فشارخون و دیابت 
می گیرند و به بیماری کرونری 

قلبی تبدیل می شوند

زمانی که تعداد داروهای بیمار زیاد 
می شود، مثالً 7 یا 8 نوع دارو برای بیمار 
نسخه می شود، یکی از نگرانی های پزشک، 
انضباط بیمار در مصرف داروها است. 
خوشبختانه با داروهای ترکیبی خصوصًا 
در اسپری های ریوی این موضوع تا میزان 
زیادی برطرف شده است.

بیماری های ریه
خط اول درمان

بیماری های ریه
خط اول درمان
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نقش سازمان غذا و دارو
بیماری های ریه

سال  از شهریور  پیرصالحی،  مهدی  دکتر 
رسول  دکتر  سوی  از  حکمی  طی   1392
نظارت  اداره  مدیرکل  به عنوان  دیناروند 
دارو  و  غذا  سازمان  در  دارو  ارزیابی  و 
انتخاب شده است. به سراغ وی رفتیم و در 
بیماران  داروهای  تأمین  وضعیت  خصوص 
ریوی با او گفتگو کردیم. تأکید اصلی آقای 
مدیرکل بیش از همه چیز بر توسعه کیفیت 
و کمیت داروهای تولید داخل بود. اعتقاد 
دارد وقتی داروی باکیفیت ایرانی در بازار 
از  استفاده  بر  اصراری  چه  است،  موجود 
داروهای خارجی وجود دارد؟ پیر صالحی 
معتقد است در بخش واردات، هنوز قیمت 
خارجی  کمپانی های  که  داروهایی  برخی 
در ایران عرضه می کنند باقیمت های سایر 
باید  کشورها تفاوت های معناداری دارد و 
او  دهند.  کاهش  را  خودشان  قیمت های 
محکم و استوار می گوید که سازمان غذا 
کمپانی های  برخی  اجحاف  مقابل  دارو  و 

خارجی ایستاده است.

تولید و واردات 
داروهای بیماران
 ریوی
شیب واردات دارو نزولی است
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و    رویکــرد ســازمان غــذا 
ــای  ــن داروه ــوص تأمی دارو در خص

ــت؟ ــوی چیس ری
خوشــبختانه بــه جهــت بلوغــی کــه 
مشــاهده  داروســازی  شــرکت های  در 
می کنيــم مشــكل خاصــی در توليــد 
داروهــای ريــوی در داخــل کشــور وجــود 
نــدارد. البتــه چنيــن توقعــی به هيچ وجــه 
منطقــی نيســت کــه انتظــار داشــته 
ــور  ــل کش ــا در داخ ــه داروه ــيم هم باش
توليــد شــوند؛ بنابرايــن در داروهايــی کــه 
تاکنــون توانايــی و امــكان پوشــش آن هــا 
از طريــق توليــد داخــل فراهــم نشــده از 
ــم؛  ــتفاده می کني ــی اس ــای خارج داروه
امــا اولويــت، اســتفاده از داروهــای ايرانــی 
اســت. سياســت مــا حمايــت از گســترش 
توليــد اســت. البتــه ايــن موضــوع فقــط 
ــه داروهــای بيمــاران ريــوی اختصــاص  ب
ــر  ــل ه ــد داخ ــی تولي ــدارد و به طورکل ن
دارويــی در اولويــت قــرار دارد. وقتــی 
ــت  ــود اس ــی موج ــت ايران داروی باکيفي
ــای  ــتفاده از داروه ــر اس ــراری ب ــه اص چ
خارجــی وجــود دارد؟ همــه داروهــای 
توليــد داخــل، اگــر مشــابه داخلــی 
داشــته باشــند، واردات آن هــا را محــدود 
ــم  ــذاری ه ــث قيمت گ ــم. در بح کرده اي
ســعی شــده به گونــه ای عمــل شــود 
کــه هيــچ شــرکت داروســازی زيــان 
ده نباشــد و انگيزه هــا بــرای توســعه 

صنعــت افزايــش پيــدا کنــد. از شــرکت های خارجــی دعــوت 
کرده ايــم کــه در ايــن مســير ســرمايه گذاری کننــد.

 مدیــران شــرکت های داروســازی معتقدنــد 
ــت  ــرای صنع ــد ب ــه می توان ــی ک ــی از موضوعات یک
ــون  ــی همچ ــاظ هزینه های ــد، لح ــش باش انگیزه بخ
بازاریابــی و تحقیــق و توســعه در  هزینه هــای 
قیمت گــذاری داروهــا اســت، آیــا در ایــن خصــوص 
ــر  ــذا و دارو در نظ ــازمان غ ــوی س ــه ای از س برنام

گرفته شــده اســت؟
ــا  در حــال حاضــر سيســتم قيمت گــذاری دارو در کشــور م
ــا  ــر مبنــای قيمــت تمام شــده اســت. طبيعتــاً در رابطــه ب ب
ــی  ــی داروي ــر بازارياب ــای نظي ــی، هزينه ه ــای قديم داروه
ــرای  ــرای داروهــای جديــدی کــه ب لحــاظ نمی شــد. ولــی ب
ــای  ــای ه ــوند و داروه ــد می ش ــور تولي ــار در کش ــن ب اولي
ــر اســاس مقايســه  تــک هســتند، سيســتم قيمت گــذاری ب
باقيمــت گذاری هــای جديــد جهانــی اســت و به اين ترتيــب، 
ــود. ــاظ می ش ــد لح ــای جدي ــم در قيمت ه ــا ه آن هزينه ه

 رویکــرد ســازمان غــذا و دارو در خصــوص 
ــه فهرســت  ثبــت و ورود داروهــای ریــوی جدیــد ب

ــت؟ ــران چیس ــای ای داروه
ــه  ــرای هم ــران، ب ــای اي ــت داروه ــه فهرس ــث ورود ب در بح
ــه  ــد نســبت ب ــای داروی جدي ــا بحــث مزيت ه ــواع داروه ان
ــده ای  ــت اثبات ش ــر مزي ــت. اگ ــرح اس ــم مط ــای قدي داروه
ــرح  ــی آن مط ــاد داروي ــث اقتص ــد، بح ــته باش ــود داش وج
می شــود. هزينــه اثربخشــی کــه ايــن دارو دارد بايــد بررســی 
شــود. اينكــه چقــدر نســبت بــه داروی قبلــی اثربخش اســت. 
اگــر ايــن دو موضــوع تأييــد شــود محدوديتــی بــرای اضافــه 

شــدن بــه فهرســت نــدارد.

 برندســازی در صنعــت دارویــی کشــور در چــه 
وضعیتــی قــرار دارد؟

برنــد ســازی بــه آن معنــی کــه در دنيــا مرســوم اســت، در 
کشــورما وجــود نــدارد. از آنجايــی کــه سيســتم داروســازی 
ــم و توســعه  ــد نمی دهي ــا توســعه برن ــک اســت، م ــا ژنري م
ژنريــک می دهيــم. البتــه اســتفاده از trade mark يــا اســامی 
اختصاصــی را ترجيــح می دهيــم. بــرای اينكــه مــردم بتواننــد 

در کيفيــت تمايــز قائــل بشــوند.

ــد  ــای تولی ــت داروه ــاء کیفی ــث ارتق  در بح
ــه ای دارد؟ ــه برنام ــل چ داخ

در بحــث ارتقــای کيفيــت تــالش می کنيــم بعضــی امــور را 
کــه قبــاًل به صــورت جزيــره ای موردتوجــه قــرار می گرفــت، 
يكپارچه ســازی کنيــم. به طــور مثــال بخــش فنــی و نظــارت 
ــرد و  ــای آن کار می ک ــا و ارتق ــت ورودی GMP ه روی کيفي
قســمت برنامه ريــزی در قيمت گــذاری کار خــودش را انجــام 
مــی داد. می خواهيــم ارتبــاط آن هــا را بــا يكديگــر يكپارچــه 
کنيــم؛ يعنــی هــر کارخانــه ای کــه داروی باکيفيت تــر ارائــه 
ــای بهتــر در پروانه هــای جديــد و  کنــد، قيمــت بهتــر، مزاي

امتيازاتــی دريافــت کنــد.

 آیـــا نتایـــج حاصـــل از واردات مـــوازی
 دارو راضی کننده بود؟

نتيجــه واردات مــوازی خيلــی خــوب بــود. البتــه بــه دليــل 
ــن  ــت اي ــد. واقعي ــام ش ــده انج ــورت کنترل ش ــه به ص آنك
ــی  ــاً ممكــن اســت چالش هاي ــوازی ذات اســت کــه واردات م

ــه  ــواد مخــدر در زمین ــور دارو و م ــر ام اداره کل نظــارت ب
سیاســت گــذاري و نظــارت بــر تدویــن فهرســت دارویــي 
ــن  ــررات تأمی ــط و مق ــال ضواب ــن و اعم ــور، تدوی کش
مســتمر دارو از طریــق تولیــد یــا واردات، قیمــت گــذاري و 

ــت دارد.  ــور فعالی ــا در کش ــع داروه توزی
ــه  ــاي برنام ــن اداره کل داراي واحده ــر ای ــال حاض در ح
ــه ،  ــواد اولی ــت، م ــي و ثب ــارت، بررس ــي و نظ ــزي، فن ری
ــاي  ــرل، داروه ــت کنت ــدر و تح ــاي مخ ــي، داروه بازرگان

گیاهــي، فــرآورده هــاي بیولوژیــک، ملزومــات دارویــي و 
امــور داروخانــه هــا، دبیرخانــه شــورای بررســی و تدویــن 
ــز و  ــوری تجوی ــه کش ــه کمیت ــران، دبیرخان ــای ای داروه
ــوارض  ــی ع ــت وبررس ــز ثب ــی دارو ، مرک ــرف منطق مص
ناخواســته داروهــا )ADR(، ســتاد مرکــزی اطــالع رســانی 
 Drug And Poison Information -داروهــا و ســموم
ــه مطالعــات بالینــی  ــه کمیت Center )DPIC(  و دبیرخان

اســت.

ــا و  ــاس گزارش ه ــر اس ــا ب ــد، ام ــته باش ــال داش ــه دنب ب
اســتعالم هايی کــه از کارخانه هــای ســازنده می گرفتيــم 
توانســتيم آن را مديريــت کنيــم. نتيجــه اجــرای آن را 
می توانيــد در کاهــش قيمــت دارو در کشــور مشــاهده کنيــد. 
ــت دارو در  ــاداری در قيم ــاوت معن ــه تف ــم ک ــی ه ــا زمان ت
ايــران و دنيــا وجــود داشــته باشــد آن را ادامــه می دهيــم تــا 

ــد. ــدا کن قيمــت دارو کاهــش پي

 در مورد نتایج مالی فراخوان ها توضیح دهید:
ــد  ــام ش ــم دارو انج ــه روی 206 قل ــی ک ــرای فراخوان ــا اج ب
توانســتيم 26 و نيــم درصــد کاهــش قيمــت را در ايــن 206 
قلــم دارو رقــم بزنيــم. 105 ميليــون يــورو صرفه جويــی بــرای 
ــن  ــز اي ــوده اســت و امســال ني ــته ب ــال گذش ــه دوم س نيم
فراخــوان بــا 447 قلــم دارو برگــزار شــد کــه بــار مالــی ايــن 
داروهــا 720 ميليــون يــورو اســت و اميدواريــم صرفه جويــی 

و کاهــش قيمــت مناســبی نيــز داشــته باشــيم.

   قیمــت دارو در ســال 94 چــه تغییراتــی خواهد 
؟ شت ا د

قيمــت داروهــای وارداتــی تقريبــاً افزايــش قيمتــی نداشــته 
و نخواهــد داشــت. در برخــی از داروهــا هــم شــاهد کاهــش 
قيمــت هســتيم. در خصــوص داروهــای توليــد داخــل هــم 
ــن اســت کــه ماننــد ســال گذشــته داروی  ــی اي بحــث اصل
زيــان ده نداشــته باشــيم؛ يعنــی نمی خواهيــم کارخانه هــای 
ــار  ــه ب ــل اينك ــه دلي ــا ب ــد برخــی داروه داروســازی، از تولي
ــد و  ــراف بدهن ــد، انص ــل می کن ــرکت تحمي ــه ش ــی ب مال
مــا مجبــور بــه واردات آن دارو بشــويم آن هــم باقيمت هــای 
ــان ده  ــر. قطعــاً در زمــان مناســب داروهــای زي ــی باالت خيل
يــا داروهايــی کــه ســود منطقــی ندارنــد را بررســی کــرده و 

قيمتشــان را اصــالح خواهيــم کــرد.

می کنیــد  پیش بینــی  آیــا   
کــه رونــد کاهــش واردات در ســال 
94 هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؟

 84 سـال  از  کشـور  بـه  دارو  واردات  رونـد 
در سـال 93  و خوشـبختانه  بـود  افزايشـی 
توانسـتيم ايـن روند را کاهش دهيـم و واردات 
يک ميليـارد و 300 ميليـون دالری دارو را به 
حدود يـک ميليـارد دالر برسـانيم. اميدواريم 
در سـال جـاری نيز ايـن روند کاهـش واردات 
ادامـه پيـدا کنـد. البتـه بررسـی آمـار و ارقام 
نشـان می دهد کـه اين رونـد کاهـش واردات 
دارو بی سـابقه بـوده اسـت. هـم واردات خـود 
دارو کاهش يافتـه و هـم سـهم آن نسـبت بـه 

داخل. توليـد 

 آیــا واردات فوریتی هــا نیــز 
ــت؟ ــد داش ــی خواهن ــد کاهش رون

طبيعتــاً سيســتم دارويــی کشــور در 
فوريتی هــا  از  دارو  کمبــود  مواقــع 

 92 ســال  در  فوريتی هــا  واردات  می کنــد.  اســتفاده 
بالغ بــر 120 ميليــون دالر و در ســال 91 معــادل 180 
ــرل  ــا کنت ــته ب ــال گذش ــت. در س ــوده اس ــون دالر ب ميلي
ــم و  ــن کني ــا را تأمي ــوم داروه ــتيم عم ــازار دارو توانس ب
واردات فوريتی هــا را بــه 80 ميليــون دالر کاهــش دهيــم و 
اميدواريــم در ســال جــاری نيــز ايــن رونــد کاهشــی ادامــه 
ــی در ســال گذشــته  ــای داروي داشــته باشــد. در کمبوده
311 قلــم دارو کمبــودی مــا بــوده اســت کــه اگــر متوســط 
ايــن رقــم را در نظــر بگيريــم چيــزی حــدود 31 قلــم در 
ــع  ــم در مواق ــن رق ــبختانه از اي ــه خوش ــود ک 10 می ش

ــم. ــر نرفته اي ــود فرات کمب

نقش سازمان غذا و دارو
بیماری های ریه

نقش سازمان غذا و دارو
بیماری های ریه
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در  را  خود  تخصص  محققی،  پریسا  دکتر 
حوزه کودکان و فوق تخصص را در نوزادان 
دریافت  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
خود  اصلی  رشته  عنوان  به  را  آن  و  کرده 
برگزیده است. رشته ای که به گفته خودش، 
حوزه وسیعی را شامل شده و تفکیک کردن 
بیماری  است  معتقد  او  نیست.  درست  آن 
تخصصی  فوق  حوزه  یک  نوزادان  های 
با حضور  است. به کارش عشق می ورزد و 
به  اکرم)ص(  رسول  حضرت  بیمارستان  در 
در خصوص  وی  با  پردازد.  می  آنها  مداوای 

نوزادان نارس به گفتگو نشسته ایم.

قبل و بعد از تولد 
نارس ها
اکسیژن مثل یک شمشیر دو لبه 
عمل می کند

NRDS
نوزادان نارس
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 در خصوص پیشینه 
Neonatology در ایران 

توضیح دهید:
زمينه  در  فوق تخصصی  رشته های 
در  طوالنی  خيلی  عمر  کودکان 
کشور ما ندارند. از حدود سال1370 
مرحوم دکتر سيادتی پيشنهاد دادند 
برای رشته کودکان، رشته های فوق 
تخصصی ايجاد شود که يكی از اين 
باشد  می  نوزادان  بيماری  ها  رشته 
است.  شده  شناخته  نيز  دردنيا  و 
دکتر  آقای  کمک  با  سال  همان  از 
مرندی ، دکتر سماعی و دکتر فخرايی 
رشته نوزادان شروع به فعاليت کردند. 
کل  به  مربوط  نوزادان  های  بيماری 
مشكالتی است که نوزاد در يک ماه 
که  شود  می  دچار  آن  به  تولد  اول 
از  ناشی  مشكالت  آن،  ترين  شايع 
نارس بودن است که عواقب و تبعات 
مدت  نوزاد  که  شود  می  باعث  آن 
بيمارستان  در  تولد  از  بعد  طوالنی 
بستری شود. البته نوزاد هم مثل هر 
شخص ديگر می تواند بيماری های 
قلبی-عروقی  بيماری  مثل  مختلفی 
ولی  باشد  داشته  گوارشی  ريوی،   ،
بيماری که به دوره نوزادی اختصاص 
داده می شود مشكالت ناشی از نارس 

بودن و تولد در سن کم است.

 علت اصلی NRDSچیست؟ 
آیا آزمایشی جهت تشخیص آن  

پیش از تولد انجام می شود؟ 
افزايـش  و  سـورفاکتانت  کمبـود 
ريـه  آلوئولهـاي  سـطحي  کشـش 
نـوزادان نـارس، علت اصلي سـندرم 
کـه  اسـت  نـوزادان  تنفسـی  زجـر 
ظرفيتهـاي  در  اختـالل  موجـب 
عملـي باقي مانـده و افزايـش تمايل 
ريـه هـا بـه آتلكتـازي و کالپس مي 
بـه  خونرسـاني  وجـود  بـا  و  گـردد 
آلوئولهـا هيپوکسـي ايجاد مي شـود.

چنـد  يـا  بالفاصلـه  بالينـي  عالئـم 
سـاعت پـس از تولـد شـروع شـده 
نالـه  تنفسـي،  ديسـترس  شـامل  و 

کـردن، سـيانوز پيشـرونده و اسـيدوز اسـت. در بعضـی 
مـوارد عـالوه بـر کمبـود سـورفكتانت ، ريـه  هـا رشـد 
کمتـری داشـته  و عضـالت جداره قفسـه سـينه تكامل 
پيـدا نكـرده و هميـن امـر سـبب اختالالتـی در تنفـس 
مـی شـود. هـر چه سـن نـوزاد در بـدو تولد کمتر باشـد 
شـانس ابتـال به RDS بيشـتر اسـت . آزمايشـی جهت 
تشـخيص اين بيمـاری قبـل از تولد انجام مـی گيرد که 
متاسـفانه در ايـران انجـام نمـی شـود . در ايـن آزمايش 
ميـزان سـورفكتانت در مايـع آمنيوتيـک انـدازه گيـری 
می شـود که در واقع نسـبت لسـيتين به اسـفنگوميلين 
اسـت. اگـر ايـن مقدار باالی 2 به 1 باشـد نشـانه ترشـح 
کافی سـورفكتانت اسـت بـه طوريكه مـی تـوان اميدوار 
بـود بعـد از تولـد مشـكلی بـرای نـوزاد رخ نخواهـد داد. 

 میزان شیوع این بیماری در ایران وجهان به 
چه صورت است ؟

ميـزان شـيوع آن در ايـران تفاوتـی با شـيوع آن در دنيا 
نـدارد، چـرا که اين بيماری با سـن تولد رابطه مسـتقيم 
دارد. هـر چـه سـن بيمـاری کمتـر ميـزان شـيوع آن 

بيشـتر است. 

  چه تناسبی می تواند بیانگر رابطه میان سن 
تولد و احتمال RDS باشد؟

نوزادان نارسی که زير 26 هفته به دنيا می ايند %80 ، 
30 هفته حدود 50% و 34 هفته حدود 10%. شانس 

ابتال به بيماری را دارند.  در نوزادانی که  بعد از 34 
هفته به دنيا می ايند و دچار مشكالت تنفسی هستند 

ابتدا در خصوص ساير بيماری ها نظير پنومونی ، 
مشكالت خارج ريوی، آنومالی مادرزادی ريه،  بررسی 

های الزم انجام می شود ،در صورت  رد شدن هر يک از 
اين موارد RDS مورد بررسی قرار ميگيرد. 

 به طور کلی روند این بیماری در جهان 
را چگونه ارزیابی می کنید؟  افزایشی است 

یاکاهشی؟
در اين خصوص دو مسئله در موازات يكديگر قرار دارند. 
زايمان  مادری  شود  محرز  اينكه  محض  به  اينكه  اول 
مطابق  داشت،  خواهد   ) هفته   34 از  کمتر   ( زودرس 
کورتيكواستروئيد  داروی  بايد  جهانی  دستورالعملهای 
دريافت کند. استفاده از اين دارو احتمال بروز RDSرا 
در نوزاد تازه متولد شده کاهش می دهد. از طرف ديگر 
نيز  آن  درمان  های  متقاباًل  و  ها  نازايی  ميزان  هر چه 
بيشتر شده، به تبع آن تولد نوزادان چند قلو يا نوزادانی با 
وزن کم هم بيشتر شده که اين خود شانس ابتال نوزادان 

اين  اگر  اين وجود  با  افزايش می دهد.   NRDS به را 
به  توجه  با  و  بررسی کنيم  موازات هم  به  را  دو مسئله 
پيشرفت علم و تكنولوژی های نوين در اين زمينه و زنده 
مانی بيشتر نوزادان بايد بگوييم روند بيماری در مجموع 

رو به کاهش است .

 چه مالحظاتی برای زایمان مادرانی که احتمال 
دارد نوزاد نارس به دنیا بیاورند باید رعایت شود؟ 

بـه طـور کلـی نـوزادی که قرار اسـت برحسـب شـرايط 
زودتـر از موعـد بـه دنيـا بيايـد، از آنجـا که خطـر انتقال 
داخـل رحمـی نـوزاد بسـيار کمتـر اسـت، در مرحلـه 
نخسـت درمـان ايـن موضـوع اهميـت پيدا مـی کند که 
يـک برنامـه ريـزی دقيـق جهـت انتقـال مـادر بـه يـک 
 NICU دارای  و  بيمارسـتانی مجهـز سـطح 3  مرکـز 
صـورت پذيـرد، بـه خصـوص بـرای نوزادانـی کـه سـن 
کمتـر از 32 تـا 34 هفتـه و وزنـی کمتـر از 1800 تـا 
2000گـرم دارنـد. در مرحلـه بعد حضـور تيم متخصص 
حيـن زايمان اسـت کـه بايد يک پزشـک فـوق تخصص 
نـوزادان يـا يـک پزشـک متخصـص دوره ديـده در اتاق 
عمـل حضـور داشـته باشـد تـا اقدامـات اوليـه جهـت 

انتقـال سـريعا انجام شـود. 

 بعد از تولد نوزاد نارس چه مولفه هایی مد نظر 
کادر درمانی قرار می گیرد؟

نكاتـی حائـز  نـارس  نـوزادان  تولـد  ابتدايـی  از دقايـق 
اهميـت اسـت کـه سـريعا بايـد کنتـرل شـود. اوليـن 
نكتـه درجـه حـرارت بـدن نـوزاد اسـت. ديده شـده که 
هايپوترمـی و کاهـش درجه حرارت باعث مصرف بيشـتر 
اکسـيژن و بـه تبـع آن ايجـاد يـک اسـيدوز متابوليكـی 
ايـن دو سـبب تخريـب  پيـش رونـده مـی شـود کـه 
بيشـتر سـورفكتانت ترشـح شـده مـی شـوند. بنابرايـن 
بـا جلوگيـری از هايپوترمـی مـی تـوان روند بهبـودی را 
تسـريع کـرد . دومين نكته رسـيدگی سـريع به وضعيت 
تنفـس وضربـان قلـب و رنـگ نـوزاد و نيـاز به اکسـيژن 
اسـت. در مرحلـه بعد اسـتفاده بـه موقع از  فشـار مثبت 
مـداوم راه هوايـی از طريق بينـي )NCPAP( می تواند 
از آتلكتـازی پيشـرونده ريـه جلوگيـری کنـد. در نتيجه 
وقتـی ريـه  ها روی هـم کالپس نكنند تهويـه يكنواخت 
تـر صـورت می گيـرد. پـس از تجويز بـه موقـع تهويه با 
فشـار مثبـت و انتقـال نوزاد با دسـتگاه  هايـی مثل پاف 
و....... نـوزاد بـه بخـش می شـود و ، درآنجـا اولين کاری 
کـه صـورت می گيـرد اندازه گيری سـطح زجر تنفسـی 
يـاRDS SCORE  اسـت.که هرچـه پايين تر باشـد 
نشـان دهنـده ايـن اسـت کـه  شـرايط نـوزاد در سـطح 
خفيـف اسـت کـه در اين حالت بـا مراقبتهای 4 سـاعته 
مـی توان بيمـاری را کنترل کرد و نـوزاد پس از بهبودی 
مرخـص مـی شـود چنانچـه RDS SCORE  بـاال 
باشـد مثـال 8 کـه در ايـن حالـت نـوزاد بـه يـک سـطح 

مراقبتـی باالتر)سـطح 2 ( انتقـال داده مـی شـود .

  نقش سورفکتانت در این بیماری تا چه میزان 
حائز اهمیت است؟

همانطـور که اشـاره شـد از نظر پاتوفيزيولـوژی اين علت 
اصلـی بروز ايـن بيماری  کمبود ترشـح سـورفكتانت در 
ريـه هـا اسـت کـه بـا تزريـق سـورفكتانت ايـن کمبـود 

کمبود سورفاکتانت و افزایش 
کشش سطحي آلوئولهاي ریه 

نوزادان نارس، علت اصلي سندرم 
زجر تنفسی نوزادان است که 

موجب اختالل در ظرفیتهاي عملي 
باقي مانده و افزایش تمایل ریه ها 
به آتلکتازي و کالپس مي گردد و 
با وجود خونرساني به آلوئولها 

هیپوکسي ایجاد مي شود

برطـرف شـده، در نتيجه تهويه بهتر، کاهـش آتلكتازی ، 
کاهـش حمايتهـای تنفسـی خارجی را به دنبـال خواهد 
داشـت . با اسـتفاده از سـورفكتانت سـير بيماری کاهش 
يافتـه، ريـه ها سـريع تر بـاز می شـوند و تنفـس راحت 
صـورت مـی پذيـرد و می توان قبـل از 48 سـاغت نوزاد 
را از ونتيالتـور جـدا کرد کـه به دنبال آن عوارض ناشـی 
از تهويـه مكانيكـی نيـز کمتر خواهد شـد. بـه يقين می 
تـوان گفـت اسـتفاده از سـورفكتانت انقالبـی در درمـان  

بيمـاری NRDS ايجاد کرده اسـت. 

 NRDS  چه عوارضی ممکن است به دنبال 
داشته باشد ؟ 

ــا  ــان ب ــد و درم ــی را طــی کن ــير خوب ــر RDS  س اگ
ــه  ــود ب ــاری خ ــود، بيم ــام ش ــريع انج ــورفكتانت س س
ــه دنبــال  خــود بهبــود پيــدا مــی کنــد و عارضــه ای ب
ــی  ــائل جانب ــن مس ــن حي ــا در اي ــت. ام ــد داش نخواه
وجــود دارد کــه بســيار حائــز اهميــت اســت . اول 
ــز دچــار هايپوکســی  اينكــه اگــر در طــی RDS ، مغ
ــالل در  ــی ، اخت ــالالت حرکت ــكان ايجــاد اخت شــود ام
ــد  ــش خواه ــوزاد پي ــده ن ــری و  شــنوايی در آين يادگي
ــت  ــه عل ــاری RDS ب ــد بيم ــه در رون ــد. دوم اينك آم
ــل  ــزی داخ ــروز خونري ــكان ب ــارخون ام ــالالت فش اخت
ــه دنبــال ان هيدروســفالی  ــاال مــی رود کــه ب مغــزی ب
ــن اســت  ــر اي ــد. مســئله ديگ ــد آم ــود خواه و ...... وج
کــه نــوزاد در حيــن ونتيالســيون دچــار گرفتگــی لولــه 
ــه صــورت  ــه ب ــی ک ــه خصــوص هنگام تراشــه شــود ب
ــه انجــام ميگيــرد. ديگــر عارضــه مهــم  تهاجمــی تهوي
ــرر  ــای مك ــض  ه ــر تعوي ــه در اث ــی ک ــه مكانيك تهوي
ايجــاد خواهــد شــد عفونــت اســت کــه بــر اثــر باکتــری 
ــت و ســپتی  ــوژن و بيمارســتانی ايجــاد منژي هــای پات
ســمی خواهــد کــرد کــه دوره درمــان بســيار طوالنــی 
ــوارض  ــر از ع ــی ديگ ــت . يك ــد داش ــش خواه را در پي
ــيژن  ــت . اکس ــيژن اس ــزان اکس ــه، مي ــناخته تهوي ش
مثــل يــک شمشــير دو لبــه عمــل مــی کنــد . کمبــود 
ان ســبب هايپوکســی مغــزی و عــوارض آن مــی شــود . 
از طرفــی باالبــودن ميــزان اکســيژن ســبب رتينوپاتــی 
ــرار  ــای الزم ق ــوزاد تحــت مراقبته ــر ن ــود و اگ ــی ش م
نگيــرد منجــر بــه آســيب هــای چشــمی جــدی خواهــد 
ــبب  ــاال س ــار ب ــا فش ــن دادن اکســيژن ب ــد. همچني ش
 Coronary Lung ايجــاد بيمــاری مزمــن ريــوی يــا

ــود.  ــی ش ــوزاد م ــذف در ن Disease ح

  RDSچند درصد نوزادانی که به دلیل 
بستری شده اند بهبود پیدا می کنند؟

موضوعـی کـه در اينجـا مطـرح اسـت سـن و وزن نوزاد 
نـارس اسـت کـه در طـول درمـان بسـيار اهميـت دارد. 
نـوزادان باالی 30 هفته که سـريعاً سـورفكتانت دريافت 
کـرده اند شـانس بهبـودی 100 درصدی برايشـان قائل 
هسـتيم . امـا نوزادانـی کـه زيـر 30 هفتـه يـا وزن زيـر 
1 کيلوگـرم دارنـد بـا اينكـه نـوزاد تهويـه مناسـبی پيدا 
خواهـد کـرد ولی بـه خاطر سـاير مـواردی نظيـر نارس 
بـودن ريـه ، قلـب يـا بـاز بـودن شـريان هـاو وريدهـا ، 
عضـالت قفسـه سـينه درمـان کلـی ديرتـر صـورت می 

گيرد.

 با توجه به اینکه وضعیت NICU  ها تاثیر 
مستقیمی بر شانس زنده ماند نوزادان نارس 
دارد، اوضاع و احوال این بخش ها را از لحاظ 

تجهیزات، کادر پرستاری، دارو و سایر عوامل 
چگونه ارزیابی می کنید؟

بايـد بگوييـم وضعيـت NICU  از خيلـی بـد تـا 
خيلـی خـوب قابـل توصيـف و درجـه بنـدی اسـت. 
در  هـا  بيمارسـتان  از  بسـياری  چنـد  هـر  البتـه 
حـال حاضـر مجهـز بـه NICU هـای تجهيز شـده 
هسـتند، امـا مسـئله فقـط تجهيـزات نيسـت، کادر 
پرسـنلی و پرسـتاری نيـز حائـز اهميـت اسـت کـه 

متاسـفانه در خيلـی مـوارد آمـوزش هـای الزم جهت 
کار در بخـش نـوزادان را دريافـت نكـرده اند. مسـئله 
ديگر تعداد پرسـتاران اين بخش اسـت که متاسـفانه 
در کشـور ما با اسـتاندارد هـای جهانی خيلـی فاصله 
وجـود دارد. طبـق  اسـتاندارهای جهانـی هر پرسـتار 
بايد مسـئوليت دو نوزاد را در بخش NICU  داشـته 
باشـد، در حاليكـه در ايـران هر پرسـتار 4 تـا 6 نوزاد 
را پوشـش مـی دهـد و طبيعتـا ايـن موضـوع باعـث 
کاهـش کيفيـت کار مـی شـود. در بهتريـن شـرايط 
انجـام  را  يـک  کارهـای درجـه  توانـد  پرسـتار مـی 
دهـد امـا به يـک سـری از کارها نظيـر تغذيـه نوزاد، 
مراقبـت هـای تكاملی، آمـوزش های الزم بـه مادران 
و .... نخواهد رسـيد. از طرف ديگر مسـئله دارو اسـت 
کـه خوشـبختانه بـا توجـه بـه طـرح نظـام سـالمت 
پيشـرفت چشـمگيری در ايـن زمينـه حاصـل شـده 
اسـت. هزينـه دارو هـا بـا توجـه بـه وضعيـت بيمـه 
هـا بهبوديافتـه و ايـن ها همه سـبب بهبـود خدمات 

. خواهد شـد 

NRDS
نوزادان نارس

NRDS
نوزادان نارس
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متخصص  نریمان،  شاهین  دکتر 
نوزادان  تخصص  فوق  و  کودکان 
و  بهشتی  شهید  دانشگاه  از 
علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
پزشکان  از  یکی  تهران،  پزشکی 
جوان و زبده درزمینه طب اطفال 
وی  بارز  ویژگی های  از  است. 
تشخیص،  در  به سرعت  می توان 
پرانرژی  روحیه  و  حوصله  و  صبر 
با طراوت اشاره کرد. وی متولد  و 
سال 1352 بوده و توانسته مدارج 
شکل  به  و  وقفه  بدون  را  علمی 
او  بگذارد.  سر  پشت  شایسته ای 
انقالب  یک  را  تراپی  سورفکتانت 
نگه داشتن  زنده  برای  بزرگ 
مورد  در  می داند.  نارس  نوزادان 
به  تنفسی  دیسترس  سندروم 
سراغش رفتیم؛ اما موضوع گفتگو 
بر  عالوه  که  شد  گسترده  آن قدر 
چالش های  به  شدیم  مجبور  آن 
کمبودهای  و   NICU در  مختلف 
این  در  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
در  کنیم.  پیدا  ورود  نیز  بخش 
وی  از  پزشکی  خطاهای  مورد 
موضوع  نهایت  در  و  شدیم  جویا 
داروهای خارجی که مشابه داخلی 

دارند مطرح شد.

سورفکتانت تراپی
یک انقالب بزرگ برای زنده 
نگه داشتن نوزادان نارس است

تالش برای نجات 
نوزادان نارس

نوزادان نارس
سورفکتانت تراپی
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  مهم ترین موضوعاتی که 
نئوناتولوژیست ها با آن مواجه هستند 

کدام است؟
کودکان  طب  از  زيرشاخه ای  نئوناتولوژی 
تخصصی  دوره های  از  بعد  است. 
مانند  دارد  وجود  متعددی  زيرشاخه های 
اين  از  يكی  که   ... و  اعصاب  گوارش، 
نوزادان  از  البته  نوزادان است.  زيرشاخه ها 
افراد  می شود.  عنوان  متعددی  تعاريف 
عامه تصور می کنند که يک بچه 6 ماهه 
هم نوزاد است؛ اما ازلحاظ علمی، 28 روز 
را  بارداری  سن  و  وزن  هر  از  زايمان  اول 
به عنوان نوزاد در نظر می گيريم. موضوعی 
که ما بيشتر روی آن متمرکز می شويم در 
مورد نوزادان نارس است؛ يعنی اگر بخواهيم 
بگيريم،  نظر  در  را  و مخاطبان  مراجعين 
دانش  هستند.  نارس  نوزادان  درصد   90
بشری درگذشته نمی توانست برای نوزادان 
نارس کاری انجام دهد؛ اما امروز با پيشرفت 
تكنولوژی، با دستگاه های تهويه مكانيكی 
و تهيه داروهای مناسب و سورفكتانتهای 
اين  ريه  شدن  باز  به  می توان  ايجادشده، 
نوزادان و در نتيجه زنده ماندن آن ها کمک 
کرد. هدف از اين رشته اين است که اوالً 
نوزادان زنده بمانند و ثانياً سالم و سالمت 
نوزادهای  ريه  مواقع  برخی  البته  بمانند. 
يا  ژنتيكی  مشكالت  به  هم بسته  رسيده 
سوابق بارداری که مادر دارد، نياز به دارو 
دارد و شايع ترين بيماری نوزادان، بيماران 
بيماری  آن  رأس  در  که  هستند  تنفسی 
RDS يا دقيقاً زجرتنفسی نوزادان است و 
بعد از آن بيماری تاکی پنی گذاری نوزادان 
 ،Sepsis است  ممكن  همچنين  است. 
و  اعصاب  بيماری های  تشنج،  و  زردی 
رفلكس گوارشی )برگشت محتويات معده 
به دهان بچه و عدم تحمل خوراکی( اتفاق 
بيفتد. دقيقاً اگر بخواهم گسترده صحبت 
و  تخصص  يک  را  کودکان  رشته  و  کنم 
را  نوزادان  و  خون  گوارش،  زيرشاخه های 
برای آن در نظر بگيريم، خود رشته نوزادان 
شامل گرايش های خون، گوارش، اعصاب و 
تنفس می شوند. اين رشته بسيار گسترده 
است و يک فوق تخصص نوزاد بايد به خون، 
گوارش و اعصاب و کليه و حتی بيماری 

پوستی نوزاد آگاهی کامل داشته باشد.

 در مورد آمار بیماری های 
NRDS توضیح دهید

اغلب نوزادان نارسی هستند که سندروم 
ديسترس تنفسی در آن ها اتفاق می افتد. بر 
اساس تعريفی که در دنيا وجود دارد، برآورد 
می شود 10 درصد زايمان ها دچار مشكل 
شوند. از اين 10 درصد، ده درصدشان يعنی 
مراقبت های  به  آن ها  کار  درصدکل،  يک 
به طور مثال طی  نوزادان می انجامد.  ويژه 

ريه باشد. کما اينكه در پرونده های مراکز قانونی بررسی می شود 
و به عنوان شكايت به پزشكی قانونی می رود می گويند، بچه 
زير 7-26 هفته را صحبتش را نكنيد. به طورکلی بايد بگويم 
که ما امكانی را فراهم کرديم که اگر قبالً 99/9 درصد بچه ها 
می مردند، اکنون می گوييم 50 درصد می ميرند. حاال اگر از بين 
آن 50 درصد سالم، مثالً 70 درصد روی ويلچر بودند اکنون 
30-20 درصد است. به هرحال نمی توانيم اين موضوع را انكار 
کنيم که ما جهان سوم هستيم و تكنولوژی ديرتر به مراکز ما 
می رسد؛ اما به نسبت آمار دنيا اگر کسی تحقيق کند، می بيند، 
در ايران پيشرفت های خيلی زيادی شده است. بچه ها را خوب 
نگه داشتيم شايد عدد و رقم دقيق نباشد ولی در بحث کالن 
خيلی وضعيت بهتر شده حتی زير 28 هفته. نزديک آمار دنيا 
هستيم اگر 10 درصد بگوييم موفقيت داشته ايم عليرغم نيروی 
انسانی و تجهيزات به شاخص های آن ها خودمان را نزديک 
کرده ايم. چراکه همواره به ويژه در مراکز دولتی کمبود نيروی 
انسانی و کمبود تجهيزات به طور محسوس ديده می شده و 

می شود.

 چند درصد خطا در تشخیص این بیماری هست؟
احتمال ضريب خطا وجود دارد. اين بيماری با بيماری های 
و...تشخيص  ريه  نوزادی، کيست های  ذات الريه  نظير  مشابه 
افتراقی دارد. برای جنين باالی 20 هفته گفته می شود نوزاد 
را به هر نحوی که هست بايد نگه داشت. در کتاب احيای 
نوزادان که دستورالعمل های جهانی است زير 24 هفته را قابل 
 viable زنده نگه داشتن نمی دانند. 23 هفته و 6 روز برای ما
نيست، سه هفته فاصله داريم که برای ما زياد است؛ اما قانون 
شرع ما می گويد در بچه باالی 20 هفته روح دميده شده است. 
حتی اگر ناهنجاری مادرزادی هم داشته باشد بايد نوزاد حفظ 
شود. ما طبق قانون، برای نوزادان باالی 20 هفته کارهای الزم 
را انجام می دهيم و تصور می شود که شايد در آينده بتوان امور 
درمانی ديگری را برای اين نوزادان نارس به کار گرفت، هرچند 

که موفقيت ناچيز است.

در مورد شرایط سقط توضیح دهید؟
همان طور که عرض شد طبق قانون شرع، در کشور ما باالی 
20 هفته بارداری حتی اگر مشكل دار باشد، اجازه سقط نداريم. 
حتی اگر سندروم داون و تنگی حالب، فتق ديافراگماتيک ... 
اين ها بيماری هايی هستند که طبق مصوبه پزشكی قانونی اگر 
زير 20 هفته تشخيص داده شود، دو نفر از همكاران متخصص 
زنان و زايمان و دو نفر همكار فوق تخصص نوزادان و... امضا 
می کنند به مرکز معتمد پزشكی قانونی ارجاع و پس از کسب 

در برخی از NICU ها شاهد آن 
هستیم که هر پرستار تا 7 بیمار 

را تحت پوشش دارد. بعضی 
وقت ها هم در بخش جا نبوده و 
تخت اضافی زده اند و پرستار 

تحت فشار بیشتری قرار می گیرد 
و ناخودآگاه وقتی بیماری داشته 

باشید که باید در طول روز، هر 
دو ساعت یک بار نیاز به رسیدگی 
دارویی داشته باشد، ممکن است 
به دو ساعت و چهل وپنج دقیقه 

هم برسد و این مسئله باعث 
کاهش کیفیت کار می شود

 عوارض احتمالی در نوزادانی که NRDS داشته اند، 
چیست؟

اين سؤال مهمی است. خصوصاً برای خانواده ها به صورت خيلی 
جدی مطرح است. وقتی می خواهيم رضايت از والدين بگيريم 
که دارو را داخل ريه بريزيم، می پرسند عارضه دارو در آينده 
چه خواهد بود؟ در پاسخ بايد بگوييم که هيچ عارضه مهمی 
که بخواهد به عنوان قطعی به بچه آسيبی بزند ديده نشده ولی 
تخمين زده می شود که اين کودکان - نه به واسطه دارو، بلكه 
آلرژی  به  ابتال  برای  بيشتری  شانس  بيماری شان،  به واسطه 
خواهند داشت. ازلحاظ آسيب های عصبی، عارضه و تأخير در 
تكامل يا تأخير در يادگيری و رشد هيچ عارضه ای ديده نشده، 
فقط همان طور که اشاره کردم شانس آلرژی در آينده اين افراد 

بيشتر است.
نكته ديگر اينكه در همان لحظه ای که دارو زده می شود چون 
ريه باز می شود و فشار از شريان ريه برداشته شده و فشار شريان 
ريه افت می کند، شانت قلبی به سمت ريه می شود، خون با 
فشار وارد ريه می شود و خطر خونريزی ريه بيشتر می شود. اين 
مورد در رابطه با همه سورفكتانت ها وجود دارد و نمی توان 
گفت که برای يک نوع سورفكتانت ممكن است وجود داشته 
باشد. واقعيت اين است که اين موضوع بيشتر به شاخص های 
انسانی باز می گردد. اگر نوزاد در حين درمان رها نشود و پزشک 
متخصص، بالين بچه را رها نكرده باشد و شاخص های دستگاه 
را خيلی سريع پايين بياورد اين گونه عارضه ها کمتر رخ می دهد. 
درگذشته والدين می گفتند با تزريق اين دارو، بچه ما مرد يا 
خونريزی کرد و اگر از داروی ديگری استفاده می کردند، بهتر بود؛ 
اما اين حرف ها پايه و اساس ندارد. مهم ترين نكته شاخص های 
انسانی است که شاخص های دستگاه را دير پايين آورده اند. امروز 
با آموزش هايی که ارائه می شود، به صورت محسوس اين اتفاقات 

کاهش پيداکرده است و کمتر اين عوارض را می بينيم.

 میزان افرادی که در کشور ما درمان می شوند در 
مقایسه با جهان به چه صورت است؟

به طورکلی پيشرفت علم، پيشرفت و تكامل بارداری را به همراه 
داشته است. درواقع با پيشرفت علم و تكنولوژی، توانسته ايم 
استاندارد  به حد  را  است  داخل رحم  مدت زمانی که جنين 
باال در 25-24 هفته  با فشارخونی  مادر  قبالً  نزديک کنيم. 
مجبور می شدند، زايمان کنند يا مادری که نارسايی دهانه رحم 
داشت، مجبور به زايمان می شد اما اکنون با روش هايی همچون 
سرکالژ و. امكان ادامه بارداری فراهم شده است. اگر بخواهيم 
عدد مشخصی بگوييم سخت است و بايد گروه های سنی را جدا 
بگوييم. شايد اگر به نوزادی سورفكتانت بزنيم و از بين برود، شايد 
به دليل تجويز دارو نباشد بلكه به خاطر ذات بيماری نارسايی 

سال گذشته در ايران، يک ميليون و چهارصد و سی هزار تا 
زايمان صورت گرفته، اگر به طور حدودی يک ميليون و چهارصد 
هزار زايمان در نظر بگيريم، يک درصد آن بايد بدحال باشند و 
کارشان به بخش مراقبت های ويژه نوزادان کشيده شود و در 
طول سال اگر اين تعداد را تقسيم کنيم، بيش تر از هزار مورد 
ماهيانه بايد کارشان به بخش مراقبت های ويژه نوزادان کشيده 
تخت های  تعداد  اشاره کنم  است  الزم  همين جا  باشد.  شده 
NICU در سال 90-89 حدود 770 مورد بود البته در حال 

حاضر اين تعداد بيشتر شده 
عمده   RDS بيماران  که 

آن را تشكيل می دهد.

 در مورد سندروم 
دیسترس تنفسی و دالیل 

وقوع آن توضیح دهید
سلول های ريوی که به نام نوموسيت می شناسيم، ماده ای 

را ترشح می کنند به نام سورفكتانت که باعث کاهش کشش 
سطحی می شود و باعث باز شدن ريه شده و نوزاد راحت تر 
می تواند تنفس کند و اکسيژن رسانی را به خوبی انجام دهد؛ 
که  سلول هاست  اين  بودن  نارسا  از  حقيقت  در   RDS اما 
نمی تواند اين سورفكتانت را ترشح کند و تمهيداتی که به کار 
گرفته می شود بايد قبل از زايمان باشد. به طوری که به مادر، 
کورتيكواستروئيد به عنوان مثال بتامتازون تزريق می شود تا اين 
سلول ها را برای ساخت سورفكتانت تحريک شوند. چنانچه 
زايمان غيرقابل اجتناب و زير 34 هفته باشد، چون ريه ها تا 34 
هفته کامل می شود، می گويند RDS شده که با تندی تنفس، 
ناله نوزاد و افت اکسيژن خون نمايان می شود و با گرافی که 
گرفته می شود تشخيص داده شده و اقدامات درمانی صورت 

می گيرد.

 ریسک NRDS در چه افرادی باالست؟
اگر از حيطه بسته مادر و نوزاد نگاه کنيم، در نوزادان نارس، يعنی 
زير 34 هفته،NRDS بيشتر ديده می شود؛ اما ممكن است 
در 38-37 هفته هم اتفاق بيفتد. ولی ميزان خطر در نوزادان 
نارس باالتر است. در مورد علت اين که چرا زايمان نارس اتفاق 
می افتد بايد گفت ممكن است رحم مادر توانايی نگه داشتن نوزاد 
را نداشته باشد که بچه را نگه دارد و يا نارسايی سرويكس )دهانه 
رحم( وجود داشته باشد، يا به خاطر بيماری قلبی يا فشارخون 

باال باشد، يا سن بارداری پايين باشد.

 روند این بیماری در ایران و جهان به چه صورت 
است؟

 به همان تناسب که جمعيت باال برود، NRDS نيز افزايش 
پيدا می کند. همان طور که گفته شد، 10 درصد از زايمان ها 
مشكل پيدا می کنند، بنابراين با افزايش جمعيت، طبيعتاً بيشتر 
شاهد بروز اين مشكل خواهيم بود. البته امكانات هم به همان 

نسبت باالتر رفته است.

 روش های درمانی به چه صورت است؟ داروها و 
تجهیزات چطور؟

 NRDS درمان  برای  دستورالعمل هايی  و  ها  گايدالين 
های  گايدالين  مختلف  کشورهای  البته  است.  تدوين شده 
مختلفی برای NRDS دارند. ولی در حال حاضر دستورالعملی 
که در کشور ما استفاده می شود، گايدالين کشورهای اروپايی 
بيشتری  اثربخشی  و  به کار می گيرند  است که در بخش ها 

را همكاران ما در بخش های NICU با اين روش ديده اند. 
استراتژی درمانی برای زايمان های زير 28 هفته يا بين 28-34 
يا باالتر از 34 هفته، متفاوت خواهد بود. اگر زير 28 هفته 
باشد به عنوان پيشگيری حتی اگر عالئمی هم نداشته باشد، 
دارو سورفكتانت داخل ريه زده می شود. چون بچه ريزتر است 
و حجم ريه کمتر است، از دارويی استفاده می شود که حجم 
کمتری دارد و داخل ريه زده می شود و چون ريه نوزاد نارس 
حجم کمتری دارد داروی با حجم کم و ماده مؤثره بيشتر 
کمک می کند که دارو سريع تر و راحت تر جذب ريه نوزاد شود. 
در شرايط باالتر، تصميم گرفته می شود که آيا سورفكتانت زده 
شود يا نه. گاهی تهويه از راه بينی به طور مداوم برقرار می گردد 
و نيازی به تجويز دارو نيست. ولی نوزادان کوچک تر زير 28 
هفته استراتژی اين است که دارو را بگيرند. طبق تجربه ديده ايم 
از تجويز دارو بيشتر ضرر کرده ايم تا از تجويز نكردن. هر دارويی 
ممكن است عارضه خاص خودش را داشته باشد. سورفكتانت 
هم ممكن است يكی از عوارضش خونريزی باشد، ولی به اين 
قصد است که جان نوزاد را نجات دهيم، استفاده از آن ضروری 
است. سعی می کنيم، کم ضررترين، دارو استفاده شود که 

بيشترين منفعت را داشته باشد

 نقش سورفکتانت در درمان NRDS چه هست؟
کشف سورفكتانت در حقيقت، انقالب بزرگی بوده که اتفاق 
افتاده است. اگر بخواهيم خيلی به عقب برگرديم، اولين بار 
در آمريكا، به جهت اينكه همسر رئيس جمهور آمريكا زايمان 
نارس کرده و فرزندش فوت می کند، پزشكان تصميم می گيرند 
اين اتفاق برای نوزادان ديگر نيفتند و به عنوان يک ايده، توليد 
مصنوعی سورفكتانت مطرح می شود. البته انتخاب از منابع 
استفاده  حيوانی  منابع  از  امروزه  و  مطرح شد  هم  حيوانی 
انقالب بزرگی  اين کار  بايد بگوييم که  می شود. درمجموع 
بوده و جان خيلی از نوزادان را نجات داده است. خيلی از افراد 
نااميدی که نگران بودند، توانستند اميدوار باشند که می توانند 
نوزاد سالمی را به دنيا بياورند. مثالً خانمی که سه بار فرزندش 
را به دليل نارس بودن ازدست داده، امروز ديگر ترس و استرس 
برای اين فرد وجود ندارد و با تزريق داخل نای اين دارو امكان 
زنده ماندن نوزاد فراهم شود. گاهی اوقات شاهد آن هستيد که 
خيلی از بچه ها روی ويلچر به زندگی ادامه می دهند. از جهت 
اينكه اکسيژن به مغزشان نرسيده، دچار فلج مغزی شده اند؛ 
اما امروز سورفكتانت ها جان بسياری از نوزادان را حفظ کرده 
است و با ايجاد اکسيژن رسانی مناسب بافتی، امكان حيات 

باکيفيت نوزاد را فراهم آورده اند.

نوزادان نارس
سورفکتانت تراپی

نوزادان نارس
سورفکتانت تراپی
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جواز سقط را انجام می دهند.

 بنابراین از صحبت ها می توان 
این گونه نتیجه گیری کرد که برخی 
کشورها نگهداری کودکان نارس را 

چندان به صرفه نمی دانند
ديگر  به شاخص های  نسبت  در حقيقت 
نظام  ديدگاه  و  سرمايه گذاری  به  بسته 
کشور  آن  درمان  و  بهداشت  و  سالمت 
عمل می شود. مثاًل در کشور هلند به جای 
اينكه در زمينه نگهداری نوزاد نارس هزينه 
افراد  را صرف  کنند، سرمايه گذاری خود 
بی خانمان ها می کنند. در دانشگاه انگليس 
تالش  نوزادان  اين  جان  نجات  برای 
می کنند و بسياری از مددکاران اجتماعی، 
بر اين عقيده اند که هزينه ای که برای يک 
با اين شرايط می شود )به طور مثال  بچه 
100 هزار پوند(، می تواند در جای ديگر 
خرج شود چراکه مطمئن نيستيم که اين 
شايد  البته  نه.  يا  می مانند  زنده  بچه ها، 
خودش  می زند،  را  حرف  اين  که  کسی 
فرزندش نارسايی نداشته باشد. اگر خودش 
اين  اين قضيه شود، ممكن است  درگير 
نظر را نداشته باشد. بحث عاطفی است؛ 
اما به حال ما نمی توانيم کشورمان را مثل 
آن ها ببينيم. شايد آنجا يک حيوان خانگی 
را بيشتر از فرزند خودشان دوست داشته 
باشند و رسيدگی کنند؛ اما در کشور ما 
نگهداری  نوزاد  از  نتوانند  والدين هم  اگر 
کنند، به خاطر جو عاطفی که وجود دارد، 
همه آن ها را حمايت می کنند. بيمارستان، 
کادر درمانی و شرکت ها و ... خدماتی را 
در اختيارشان قرار می دهند. البته در کنار 
حمايت عاطفی بهتر است، ساير امكانات 
درمانی مناسب تر و با پوشش گسترده تر 
اين  دهند.  قرار  بيمار  اختيار  در  بيمه 
سيستم حمايتی و انسان دوستی در کشور 
ما نه تنها در مورد دارو بلكه در مورد ساير 
موارد مثل سيل و زلزله هم وجود دارد. 
متفاوت  بچه ها  اين  به  نسبت  ديدگاه ها 
است. ما فكر می کنيم که بايد اين کار را 
که  تالشی  با  و خوشبختانه  دهيم  انجام 
شده، موفقيت هايی هم به دست آمده است؛ 
بيشتر  ديدگاهشان  ديگر  کشورهای  اما 

مبتنی بر تحليل های اقتصادی است.

 در مورد روش های جدیدی در درمان 
سورفکتانت تراپی توضیح دهید

بستری  دوره  که  است  اين  درمانی  دنيا هدف سيستم  در 
شدن بيمار کوتاه شود. اين هم برای خانواده و هم برای بيمار 
بهتر است. تالش ها بر اين محور استوار است که درمان ها 
برای مدت زمان بستری در بيمارستان با حداقل عارضه باشد. 
هدف ما کيفيت مرغوب در کوتاه ترين زمان ممكن است؛ اما 
روش ها متناسب با پيشرفت دانش تغيير کرده است. ابتدا 
لوله را دردهان می گذاشتند، دارو را داخل ريه نوزاد تجويز 
می کرد،  ايجاد  انسدادی  حالت  تراشه  لوله  در  دارو  کردند، 
نوزاد اذيت می شد و درد بيشتری می کشيد. بعد از تجويز 
دارو، نوزاد به مدت طوالنی زير دستگاه می ماند و اين زير 
و  می آورد  پيش  را  اکسيژن  به  وابستگی  ماندن،  دستگاه 
نوزادان نشان داد  عوارض بيشتر می شد. بررسی های گروه 
اين  کند،  را کمتر  عوارض  می تواند  که  از روش هايی  يكی 
است که دارو بدون لوله گذاری داخل ريه شود. در اين حالت 
عوارض دستگاه حذف می شود و فقط عوارض داروست که 
متحمل می شود. امروزه روش های مختلفی انجام می شود. 
داخل  از  آهسته  به صورت  که   MIST روش  مثال  به طور 
تراشه سورفكتانت را تزريق می کنند و ديگر لوله گذاری الزم 
نيست. دوم همان لوله گذاری، لوله را دردهان نوزاد می گذاريم 
که در اين لوله گذاری تارهای صوتی بچه آسيب های زيادی 
می بيند. يا روش ديگر اين است که دارو را زودتر می زنند و 
لوله گذاشته شده و از داخل لوله تراشه دارو را تزريق کرده 
و بعد لوله را خارج می کنيم. اين روش کمک می کند نوزاد 
مدت کمتری بستری شود و زودتر وضعيت بهبود پيدا کند.

 از نظر تجهیزات و مراقبت های پرستاری وضعیت 
بخش NICU در کشور ما در چه حدی است؟

در 5 شهر بزرگ مثل تهران، تبريز، مشهد، شيراز و اصفهان 
مقاله  همكاران  نداريم.  کم  چيزی  و  است  کامل  امكانات 
شرکت  مختلف  کشورهای  سمينارهای  در  و  می دهند 
و  پزشكان  گاهی  می گيرند.  فرا  را  روز  دانش  می کنند، 
همكاران از کشورهای ديگر به ايران می آيند و وضعيت را 
انجام می شود که  علمی  تبادالت  آن  دنبال  به  و  می بينند 
همه اين ها در پيشبرد تجارب حائز اهميت است. از طرف 
ديگر انجمن فوق تخصصی نوزادان سال ها مشغول به ارتقا 
انجام  زمينه  اين  در  کاملی  حمايت های  و  بوده  رشته  اين 
را  مختلف  دوستان  يک بار،  وقت  چند  از  هر  مثاًل  داده اند. 
از سراسر کشور جمع می کنند و آن ها را با تكنولوژی های 
روز دنيا آشنا می کند، تجربيات و موفقيت های خود را در 
اختيار هم قرار می دهند، اين تبادل نظرات به منظور افزايش 

رياست  به  نوزادان  تخصصی  فوق  انجمن  نظر  زير  آگاهی 
دکتر مرندی و حمايت های دکتر افجه ای و دکتر فخرايی 
صورت می گيرد که کمک بسزايی جهت افزايش آگاهی و 
اطالعات فوق تخصصان شده است و در نتيجه اين امر در 
شهرهای ديگر هم مثل زاهدان و خرم آباد و ... پيشرفت های 
و  روز  علم  لحاظ  از  چه  است،  آمده  وجود  به  چشم گيری 
چه از لحاظ تجهيزات پزشكی. بايد سرمايه گذاری بيشتر در 
شهرستان ها صورت گيرد تا گستردگی الزم پيدا شود. شايد 
پزشكان  همين  اما  باشد  کم  تخصص  فوق  پزشكان  تعداد 
پزشكان  به  را  خود  اطالعات  ديده اند،  را  نوزادان  دوره  که 
شهرستان ها ارائه می دهند و اين همين امر سبب به روز شدن 
اطالعات آن ها شده و از جابجايی نوزادان جلوگيری می شود 
و اين بزرگ ترين عامل کمک کننده است که نوزاد نارس يا 
نوزاد دچار مشكل زودتر خوب شود. گفته می شود، بهترين 
انكوباتور يا حمل نوزاد در رحم است، چون جابجا کردن مادر 
هم سخت است و هم پرخطر، برای رفع مشكل جا به جايی 
در شهرستان ها بخش های NICU مجهز در حال راه اندازی 
است. طی سه سال اخير شهرستان هايی را ديده ام و شنيده ام 
که کيفيت خدمات نوزادان نارس در مراکزشان بهتر شده 
است و افزايش ارتقای کيفيت نيازمند به گذراندن دوره های 

آموزشی و عدم ترس از تجويز دارو توسط پزشكان است.

 NICU به نظر شما چه مشکالتی در بخش 
وجود دارد؟

مسئله اول موضوع نيروی انسانی است که در دوشاخه 
پرستاری  بحث  در  می گيرد.  قرار  پزشكی  و  پرستاری 
نيرو  کمبود  است،  بوده  مطرح  همواره  که  موضوعی 
همه  است.  خدمات  ارائه  کيفيت  آن  بر  عالوه  است. 
می دانيم عاملی که جان بيمار را نجات می دهد، در کنار 
دارو و تجهيزات نيروی پرستاری کار آزموده و پزشک 
باتجربه است. پزشک، دستورات الزم را می دهد اما اين 
هر  بايد  می شود؟  اجرا  درست  و  به موقع   ORDER
پرستار مسئوليت 3-2 بيمار را به عهده داشته باشد؛ اما 
در برخی از NICU ها شاهد آن هستيم که هر پرستار 
تا 7 بيمار را تحت پوشش دارد. بعضی وقت ها هم در 
بخش جا نبوده و تخت اضافی زده اند و پرستار تحت فشار 
بيشتری قرار می گيرد و ناخودآگاه وقتی بيماری داشته 
باشيد که بايد در طول روز، هر دو ساعت يک بار نياز به 
رسيدگی دارويی داشته باشد، ممكن است به دو ساعت 
و چهل وپنج دقيقه هم برسد و اين مسئله باعث کاهش 
کيفيت کار می شود. نيروی پزشكی به طور کاماًل يكسان 
عمل نمی کنند. تصميم گيری ها، گايد الين ها مختلف 
در  اگر من  ترجيح می دهيم منسجم تر شود.  است که 
ببينم عملكرد  بروم،  اهواز  به  بعد  تهران کار می کنم و 

متفاوت است اين در نتيجه کار مؤثر است. بهتر است 
از  اينكه  نه  کنند  پيروی  کلی  متدولوژی  يک  از  همه 
هم دور باشند. ممكن است تفاوت های درمانی در همه 
هاخيلی  تفاوت  نبايد  ولی  باشد  داشته  وجود  رشته ها 

فاحش باشد.
يكی ديگر از دردسرهايی که نيروی پزشكی با آن روبرو 
است نوع بيمارستان است. اينكه من در بيمارستان دولتی 
در  ولی  کنم  عمل  تر  آکادميک  باشم  مجبور  و  مشغول 
بيمارستان خصوصی چون هزينه های سنگين تری وجود 
دارد و بايد سرويس دهی سريع تر اعمال شود. بايد شاخص ها 
و دستورالعمل هايی تدوين شود که پزشكان نزديک هم 
عمل کنند. اين به نفع کادر پرستاری هم هست. پرستار 
نمی گويد که پزشک روز شنبه با پزشكی که روز يكشنبه 
ويزيت می کند دستورالعملش متفاوت است. هم بيمار و هم 

پزشک و هم پرستار سردرگم نخواهد شد.

 در مورد پوشش بیمه ها چطور؟
واقعيـت ايـن اسـت که بسـياری از تجهيـزات و داروهای 
موردنيـاز از خـارج کشـور تهيـه می شـوند. حمايت هـای 
بيمـه ای در مـورد داروهـای اصلـی مثل سـورفكتانت ها 
خيلـی بهتـر شـده اسـت، بـا طرح تحـول نظام سـالمت 
بيمـار، 90 درصـد هزينه هـا به عهـده بيمه گذار اسـت و 
10 درصـد توسـط بيمـار پرداخـت می شـود. اگـر مردم 
عـالوه بـر درد بيمـاری، دل نگران هزينه هم باشـند واقعاً 
مشـكل برانگيـز اسـت. کادر بهداشـتی و بيمارسـتان ها 
سـعی می کننـد حمايتی برخـورد کنند و طـوری هزينه 
را سـاماندهی کننـد کـه تـا جايی کـه امـكان دارد بيمار 
کمتريـن هزينـه را پرداخت کنـد. دريكی دو سـال اخير 
ايـن اقدامـات خيلـی محسـوس شـده و سـعی بـر ايـن 
اسـت کـه بيمـار عـالوه بـر درد بيمـاری درد هزينـه را 
متقبـل نشـود. اينكـه داروهـای موردنيـاز هـم موجـود 
باشـد، يـک بعد قضيـه و بعـد ديگـر هزينه داروهاسـت. 
شـرکت های بيمه گـذار يـا وزارت بهداشـت بايـد ترتيبی 
اتخـاذ کنند کـه اين داروها در بازار وجود داشـته باشـد. 
البتـه بيمه هـا در برخـی مـوارد متأسـفانه خصوصـاً در 
اعـداد و ارقـام بـاال بـه هزينه هـا بيشـتر توجـه می کنند 
تـا کيفيـت. به طور مثال در سـير اين درمان چسـبی که 
لولـه تراشـه را به لوله هـا می زنيم در بحث سـورفكتانت، 
از جنـس داخلـی اسـت. در  جنـس خارجـی گران تـر 
هنـگام اسـتفاده از جنـس خارجی عـوارض زخم صورت 
نـوزاد کمتـر اسـت. بايـد يـا تكنولـوژی توليـد آن را بـه 
کشـور بياوريـم و آمـوزش دهيـم يـا اگـر می خواهيـم از 
کاال ايرانـی اسـتفاده کنيم، چنـد برابر بـرای رفع عارضه 

ايـن شـرايط  بـا  بايـد هزينـه کنيـم. 
وقتـی مـادر بـرای شـيردهی می آيـد 
و بچـه را زخمـی می بينـد ناخـودآگاه 
درگيـری ذهنی مـادر در تغذيـه نوزاد 
تأثيـر می گـذارد. شـير مـادر تفاوتـی 
کـه بـا شـير خشـک دارد در احسـاس 
و عاطفـه مـادری اسـت. وقتـی عاطفه 
مـادری به طـور نامناسـب به نـوزاد القا 
شـود درمـان نـوزاد هـم کندتـر پيش 
هزينـه  اندکـی  خاطـر  بـه  مـی رود. 
بـرای  و  آشـفته  مـادر  ذهـن  بيشـتر 
جبـران عـوارض آن بايـد چنـد برابـر 

کرد. هزينـه 

 مشکل کمبود دارو هم وجود 
دارد؟

وضـع داروهـا خيلـی بهتر شـده ما هم 
انتظـار تحـول سـريع نداريـم. هرسـال 
فيـد بک هـا را می گيريـم. نقص هايـی 
وجود دارد. سـازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشـت بـا معاونت هـا و سـازمان های 
ديگـر و دانشـگاه ها در ارتباط هسـتند. 
فيدبـک هـا را می گيرند کـه نظرتان در 
مـورد اين دارو چيسـت؟ آيا بـا اين دارو 
موافـق هسـتيد؟ هـدف ايـن اسـت که 
بی مـورد تجويـز نشـود و هزينه بـر هـم 
نباشـد. دولـت هزينـه می کنـد و مـا با 
ايـن موافقيم. البته نياز بـه آگاهی دارد. 
در اسـتفاده از ايـن داروهـا بايد کيفيت 
را باال ببريم و سياسـت گذاری درسـتی 
لحـاظ کنيـم. ولـی ممكـن اسـت دارو 
خارجی باشـد، اسـتفاده شـود و باوجود 
همه تالش هـا نوزاد را از دسـت بدهيم. 
ازآنجاکـه اغلـب داروهـای ايـن گـروه 
شـرايط  در  و  اسـت  وارداتـی  سـنی 
تحريم هـا و مشـكالت آن گاهـی دارو 
در داخـل موجـود نيسـت کـه در طـی 
دو سـال گذشـته بـا تمهيـدات الزم و 
ذخيره سـازی متناسـب ايـن مشـكل تا 

حـد زيـادی برطرف شـده اسـت.

 در مورد تأکید بر سیاست 
محدودیت واردات داروهایی 

که مشابه داروی تولید داخل هستند نظرتان 
چیست؟

جنس  تا  می گويند  که  است  اين  مشكل  اوقات  گاهی 
مشابه ايرانی وجود دارد، کاالی خارجی استفاده نشود. 
من همين جا به جرات می گويم، اگر شما از متخصصان 
نوزادان بپرسيد بيماری که برای خس خس سينه می آيد 
ضد  داروی  چرا  می شود،  تجويز  آنتی بيوتيک  برايش  و 
اسهال  که  بچه  می کنيد؟  نسخه  برايش  هم  اسهال 
هم  اسهال  بخورد،  را  دارو  اين  اگر  می گوييم  نيست. 
می شود. اين گونه مشكالت را هم داريم. شرکتی دارويی 
را توليد می کند که سينوزيت را پوشش می دهد، درد 
اسهال  آن طرف  از  ولی  می شود  قطع  بچه  تب  و  گلو 
می گيرد. طوری که بايد بستری شود يا بايد برود دارو 
و پمادی تهيه کند و مشكالت پوستی و سوزش آن را 

برطرف کند. به خدمات درمانی که ارائه می دهيم. 

 چه مشکالتی را در وضعیت تجهیزات 
پزشکی در بخش های NICU مشاهده می کنید؟

دارو، مسئله  و  بيمه ها  و  انسانی  نيروی  کنار مشكل  در 
 NICU تجهيزات پزشكی و هم فضاهای فيزيكی بخش
است. نياز به اين بخش در همه زايشگاه ها و بيمارستان ها 
درک شده است. بايد به داد کشور و افراد جامعه رسيد. 
و  جامعه  از  عضوی  بچه ها  اين  چون  کودکان،  خصوصاً 
آينده هستند و اگر در تأمين سالمت و رفاه و آموزش 
جامعه  انتظار  در  بعدی  عوارض  نباشيم  کوشا  کودکان 
بخش های  کردن  مجهز  برای  کالم  بود. خالصه  خواهد 
بيمارستان نبايد صرفاً به بخش های جراحی و درآمدزای 
بيمارستان نگاه کنيم و فقط بخش های جراحی را مجهزتر 
کنيم. همه اين بعد قضيه را نگاه کنند که بايد به مردم 
خدمت کنيم. استفاده از تجهيزات مؤثر و به روز دنيا در 
سرعت بهبود بيماری کمک زيادی می کند و رضايتمندی 

گروه درمان و بيمار را به همراه خواهد داشت.

 سخن پایانی؟
بحث عاطفی بيماری اطفال بسيار باال است و همه اقشار 
با آن احساس هم دردی می کنند. 99 درصد پزشكان 
رفتاری شان دکتر قريب و دکتر سيادتی  الگوی  اطفال 
بوده اند. بزرگانی که به حسن اخالق و مهربانی معروف 
و  بهترين  به عنوان  بزرگوار هميشه  اين پزشكان  بودند. 
حداقل  با  درعين حال  و  بوده اند  مطرح  مهربان ترين ها 
درآمد زمانه را سر می کرده اند. همكاران ما هم اين رويه 
را سرمشق خود قرار داده اند چراکه اين کودکان آينده 

فردای جامعه ما هستند.

نوزادان نارس
سورفکتانت تراپی

نوزادان نارس
سورفکتانت تراپی
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چکیده:
ــيعی در  ــرد وس ــورفاکتانت کارب ــتفاده از  س ــروزه اس ــدف: ام ــه و ه زمين
ــی از  ــواع متفاوت درمــان ســندرم ديســترس تنفســی پيــدا کــرده اســت. ان
ســورفاکتانت بــا منشــا حيوانــی در دســترس می باشــد کــه يكی از شــناخته 
شــده تريــن انهــا کروســورف و ســوروانتا  مــی باشــند. هــدف از ايــن مطالعــه 
مقايســه تاثيــر ايــن دو در درمــان ديســترس تنفســی نــوزادان نــارس مــی 

باشــد.
روش کار: در يــک مطالعــه کارآزمايــی بالينــی، 150 نــوزاد نــارس مبتــال به 
ســندرم ديســترس تنفســی بطــور تصادفــی با يكــی از دو نــوع ســورفاکتانت 
درمــان شــدند.گروه درمــان بــا کروســورف از 79 نــوزاد و گــروه ســوروانتا از 

71 نــوزاد تشــكيل شــده بــود.
نتایج : متوســط ســن حامگی در گــروه کروســورف 2/90±29/40 هفته و در 
گــروه ســوروانتا 2/73±29/50 هفتــه بــود. مشــخصات بالينــی و دموگرافيک 
نــوزادان دو گــروه مشــابه بــود.در نوزادانــی کــه کروســورف دريافــت کــرده 
ــد بطــور  ــه مكانيكــی بودن ــه  و تحــت تهوي ــی کــه انتوب ــد مــدت زمان بودن
قابــل مالحظــه ای کوتاهتــر از گــروه ســوروانتا بــود ) 1/80±3/13 در مقابــل 
2/7±4/06 ( . متوســط مــدت نيــاز بــه اکســيژن و بســتری بيمارســتانی در 
دو گــروه تفــاوت معنــی داری را نشــان نداد.ميــزان مــرگ وميــر و عوارضــی 
ــزی داخــل  ــدن مجــرای شــريانی، خونري ــاز مان ــوی، ب ــزی ري ــر خونري نظي
ــاوت  ــروه تف ــر در دو گ ــپالزی برونكوپولمون ــمی و ديس ــپتی س ــی، س بطن

معنــی داری را نشــان نــداد.
نتیجــه گیــری: براســاس يافتــه هــای ايــن مطالعــه نوزادانــی کــه کروســورف 
گرفتــه بودنــد مــدت انتوبــه مانــدن کوتاهتــری در مقايســه بــا نــوزادان درمــان 
شــده بــا ســوروانتا داشــتند. در بررســی ســاير عــوارض ، برتــری قابــل توجهــی 

بــرای کروســورف در مقايســه بــا ســوروانتا وجــود نداشــت.

چکیده:
 )RDS, HMD( تنفســي  ديســترس  ســندرم  هــدف:  و  ســابقه 
ــل  ــن عل ــي از مهمتري ــارس و يك ــوزادان ن ــي ن ــاري تنفس ــايع ترين بيم ش
مــرگ  و  ميــر آنهاســت کــه بــه دليــل کمبــود ســورفاکتانت ايجــاد مي  شــود. 
اســتراتژيهاي متفاوتــي بــراي درمــان بيمــاري بــه کار گرفتــه شــده اســت 
 INSURE )INtubation, SURfactant, Extubation کــه روش
ــز  ــي و تجوي ــه مكانيك ــه تهوي ــبت ب ــياري نس ــد بس to nCPAP( فواي
ســورفاکتانت دارد. ايــن مطالعــه بــه منظــور تعييــن فراوانــي موفقيــت روش 
INSURE و عوامــل همــراه آن در نــوزادان نــارس بــا وزن کمتــر از 1500 

گــرم مبتــال بــه ســندرم ديســترس تنفســي انجــام گرفتــه اســت.
مــواد و روش هــا: مطالعــه توصيفــي - مقطعــي روي 66 نــوزاد بــا ســن 
حاملگــي 32-25 هفتــه و وزن تولــد 1500-600 گــرم، داراي تنفــس 
خودبخــودي و عاليــم بالينــي متوســط تا شــديد ســندرم ديســترس تنفســي 
بــا روش INSURE انجــام شــد. در ايــن روش ســورفاکتانت از طريــق لولــه 
تراشــه در مــدت 3-2 دقيقــه تجويــز شــد و پــس از اکستوباســيون نــوزادان 

ــد. ــرار گرفتن تحــتNaso pharyngeal CPAP  ق
ــوزادان،%60,6  بــود.  یافتــه  هــا: ميــزان موفقيــت ايــن روش در بهبــود ن
ــد  ــي )P=0,019( و وزن تول ــن حاملگ ــش س ــا افزاي ــت ب ــزان موفقي مي
ــاز  ــق، ني ــه ناموف ــبت ب ــق نس ــروه موف ــت. در گ ــش ياف )P>0,001( افزاي
ــتري  ــان بس ــدت زم ــن م ــورفاکتانت )P>0,001(، ميانگي ــه دوز دوم س ب
ــر  ــوت )P>0,001( کمت ــاري )P>0,001( و ف ــوارض بيم )P=0,035(، ع
ــز ســورفاکتانت  ــي و ســن تجوي ــان، پاريت ــس، روش زايم ــود. از نظــر جن ب

ــود نداشــت. ــروه وج ــن دو گ ــي  داري بي ــاوت معن تف
نتیجــه  گیــري: روش INSURE باعــث کاهــش نيــاز بــه تهويــه 
مكانيكــي، عــوارض بيمــاري، کاهــش مــدت زمــان بســتري و کاهــش مــرگ 

ــي  شــود. ــس م ــه ســندرم ديســترس تنف ــال ب ــوزادان مبت در ن

مقایسه دو نوع سورفاکتانت
 )سوروانتا و کروسورف(

  در درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان نارس

 INSURE بررسي فراواني موفقيت روش
و عوامل همراه آن در نوزادان نارس با وزن

 کمتر از 1500 گرم مبتال به سندرم دیسترس تنفسي
منیژه مصطفی قره باغی، مرتضی قوجازاده، حمیده نیکزاد

 زهرا پورعاشوری، علی پیروی فر
سيدابوالفضل افجه اي، محمدكاظم سبزه اي

نوزادان نارس
چکیده مقاله
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میزگرد
آلرژی

ما  کودکان  سراغ  به  چرا  و  چیست  آلرژی 
آن  عالیم  می کند؟  عمل  چگونه  آید؟  می 
از  به نوعی  کودکان  همه  آیا  است؟  کدام 
آلرژی مبتال هستند؟ چه افرادی بیشتر در 
معرض خطر هستند؟ تست آلرژی چیست 
و چقدر می توان به آن اطمینان کرد؟ چطور 
عوامل آلرژی زا را از کودکان دور نگه داریم؟ 
بیماران  دسترس  در  موردنیاز  داروهای  آیا 
قرار دارد؟ کیفیت داروهای تولید داخل در 
مقایسه با داروهای خارجی در چه سطحی 
برای  بود  ما  بهانه های  این ها  هستند؟ 
برگزاری یک میزگرد علمی با حضور دو تن 
از اساتید به نام و خبره که هریک نزدیک 
به بیست سال است در بیمارستان تخصصی 
کودکان در بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی 

مشغول هستند.

قوانین رویارویی 
با آلرژی

دکتر مسعود موحدیدکتر  محمد قرگزلو فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران    فوق تخصص آلرژی-عضو هیئت علمی دانشگاه بیوشیمی تهران

در میز گرد تحلیلی بررسی شد:
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 در مــورد شــیوع آلــرژی در مناطــق مختلف 
کشــورمان و پراکندگــی جغرافیایــی آن توضیح 
دهیــد. شــیوع آن در کشــورهای دیگــر بــه چه 
صــورت اســت؟ چنــد درصــد مــردم تهــران از 

ــد؟ ــج می برن آن رن
ــی  ــوع کل ــه موض ــای ري ــو: بيماری ه ــر قرگزل دکت
اســت کــه از ســرطان ريــه تــا آلــرژی شــامل آن 
می شــود. اصــوالً دو نــوع آلــرژی تنفســی مهــم 
ــت( و ديگــری  ــی )ريني ــرژی بين وجــود دارد. يكــی آل
هــم آســم. از نظــر شــيوع آمارهــا بيشــتر مبتنــی بــر 
تخميــن اســت. بــه دليــل اينكــه بيمــاری آســم مثــل 
ديابــت تعريــف مشــخصی نــدارد. بــا مطالعاتــی کــه بــا 
شــاخص های مهــم جهانــی در ســال های گذشــته 
انجام شــده می تــوان گفــت حــدود ده تــا پانــزده 
درصــد از مــردم جهــان مبتالبــه بيماری آســم هســتند. 
بــر اســاس برخــی از مطالعــات و پرسشــنامه های 
ــای  ــم در ژورنال ه ــج آن ه ــی نتاي ــه حت ــی ک بين الملل
مهــم دنيــا بــه چــاپ رســيده ايــن آمارهــا بــرای ايــران 
ــيوع  ــد ش ــران درص ــت. در اي ــدنی اس ــز پذيرفته ش ني
آســم در بچه هــا بيش تــر از بزرگ ســاالن اســت. ده تــا 
پانــزده درصــد آســم بــرای کــودکان در ســنين ابتدايــی 
ــرای  ــد ب ــم درص ــت و ني ــا هف ــدود پنج ت ــزی ح و چي
ــتان های  ــار در اس ــن آم ــود دارد. اي ــر وج ــنين باالت س
مختلــف بــا توجــه بــه اينكــه از الگــوی ژنتيــک و وراثت 
پيــروی می کنــد متفــاوت اســت. عــالوه بــر ايــن 
ــر  ــر آن تأثي ــم ب ــی و... ه ــل محيطــی و جغرافياي عوام
می گــذارد. بــه هميــن دليــل مطالعاتــی کــه در ســطح 
ــر از  ــيار بيش ت ــار را بس ــت آم ــده اس ــران انجام ش ته
بيســت در صــد نشــان می دهــد. مثــاًل مطالعاتــی کــه 
ــم را  ــت آس ــده اس ــجويی انجام ش ــت دانش در جمعي
بيش تــر از بيســت درصــد هــم نشــان می دهــد. هميــن 
آمــار در بعضــی ديگــر از اســتان ها مثــل اســتان کرمــان 

ــت. ــر اس ــی پايين ت خيل
در مــورد آلــرژی بينــی به عنــوان شــايع ترين آلــرژی در 
ايــران و همــه جــای دنيــا، مطالعــه ای کــه انجام شــده و 
نتايــج آن هــم چاپ شــده نشــان می دهــد در بچه هــا در 
ســنين راهنمايــی و دبيرســتان بيســت تــا ســی درصــد 
ــی داشــته اند.  ــرژی بين ــه آل ــاری ب ــم گرفت ــا عالئ آن ه
معمــوالً بحثــی هــم کــه در دنيا مطرح اســت آن اســت 
ــر از آســم  ــراول و جلوت ــی پيش ق ــای بين ــه آلرژی ه ک
ــت  ــم جمعي ــا يک پنج ــارم ت ــاً يک چه ــتند. تقريب هس
ــار در  ــن آم ــتند. اي ــی هس ــرژی بين ــه آل ــا مبتالب دني
بعضــی کشــورها ماننــد چيــن کمتــر و در بعضــی ديگر 
مانند کشــورهای آنگلوساکســون بيشــتر اســت. آمريكا، 
انگليــس، ولــز و کانــادا کــه گاهــی تــا چهــل درصــد هم 
آمــار گزارش شــده اســت. کمتريــن آمــار شــيوع هــم در 
کشــورهای چيــن و هنــد بــوده اســت. در ايــن کشــورها 
آلرژی هــا از آمــار متوســط دنيــا کــه حــدود بيســت تا 
ــورهای  ــت. کش ــر اس ــت کمت ــد اس ــت وپنج درص بيس

منطقــه هــم از شــيوع متوســط پيــروی می کننــد.

ــاوت  ــه تف ــث این هم ــی باع ــه عوامل  چ
می شــود؟

ــا شــيوع  ــف دني ــدی: در مناطــق مختل ــر موح دکت

درمان ها مثل خیلی از بیماری های 
دیگر پلکانی است و از کم به 
زیاد می رود. در بحث آلرژی 
بینی درمان هایی که در سطح 
بین الملل توصیه می شود از یک 
آنتی هیستامین ساده شروع 
می شود. بسیاری از بیماران به آن 
پاسخ می دهند. آلرژی بینی خود 
تقسیم بندی هایی دارد

ــف  ــاوت اســت و در مناطــق مختل ــا و آســم متف آلرژی ه
ايــران هــم ايــن شــيوع متفــاوت اســت. در مناطــق 
روســتايی و شــهرهای کوچــک کم تــر اســت و در تهــران 
ــا و  ــود آالينده ه ــت. وج ــر اس ــزرگ بيش ت ــهرهای ب و ش

ــی دارد. ــش مهم ــا نق ــرژن ه آل

ــا  ــرژن ه ــا و آل ــواع آالینده ه ــوص ان  در خص
توضیــح دهیــد. آن هــا را بــه چند دســته تقســیم 

می کنیــد؟
ــه دودســته آالينده هــا و  ــدی: آالينده هــا ب ــر موح دکت
ــرژن هــای  ــرژن هــای محيــط بســته و آالينده هــا و آل آل
ــاعات  ــر س ــراد اکث ــوند. اف ــيم می ش ــاز تقس ــط ب محي
ــه  ــد. البت ــرمی برن ــه س ــط بســته ب ــبانه روز را در محي ش
درجاهــای مختلــف دنيــا آمــار متفــاوت اســت. در بعضــی 
از کشــورها افــراد از بيســت وچهار ســاعت شــبانه روز 
بيســت ودو ســاعت و نيــم آن را در فضــای بســته بــه ســر 
ــرض  ــر در مع ــه کمت ــته ک ــای بس ــن فضاه ــد. اي می برن
هــوای بــاز هســتند مكان هايــی ماننــد اتاق خــواب و اتــاق 
کار و... هســتند. در فضاهــای بســته آالينده هــا و آلــرژن ها 
تأثيــر بيشــتری دارنــد. مهم تريــن آالينــده فضــای بســته 
ــه از  ــود ک ــد می ش ــا تأکي ــت. در همه ج ــيگار اس دود س
ــای بســته دوری  ــيگار در فض ــد دود س ــای مانن آالينده ه
شــود. البتــه آالينده هــای ديگــری هــم در فضــای بســته 
وجــود دارد ماننــد دود ناشــی از طبــخ مــواد غذايــی کــه 
ــای  ــای فض ــات آالينده ه ــی اوق ــت دارد. گاه ــاً اهمي واقع
ــای  ــر آالينده ه ــن براب ــه چندي ــت ب ــر غلظ ــته ازنظ بس
فضــای بازمی رســند. بــه خاطــر هميــن آلودگــی فضــای 
بســته خيلــی اهميــت دارد. برخــی فكــر می کننــد 
ــد.  ــا را می بندن ــت و پنجره ه ــوده اس ــرون آل ــای بي فض
درحالی کــه ممكــن اســت فضــای بســته خيلــی آلوده تــر 
باشــد. نمونــه آلــرژن هــای فضــای بســته حشــراتی ماننــد 
ــود  ــه می ش ــتند. گفت ــه هس ــای خان ــک ها در فض سوس
ــد  ــه می تواني ــای خان ــه در فض ــک ک ــر سوس ــه ازای ه ب
ببينيــد هشــتصد سوســک ديگــر وجــود دارد که مشــاهده 
نمی شــوند. از ديگــر آلــرژن هــای فضــای بســته می تــوان 
ــی  ــات خانگ ــداری از حيوان ــرد. نگه ــاره ک ــک اش ــه کپ ب
ــای  ــای فض ــرژن ه ــد آل ــگ می توان ــده و س ــد پرن مانن

بســته را بــه مقــدار زيــادی افزايــش دهــد.
ــاز دود  ــای ب ــده فض ــايع ترين آالين ــو: ش ــر قرگزل دکت
ناشــی از اگــزوز اتومبيل هاســت. دود ناشــی از کارخانه های 
صنعتــی، دود ناشــی از وســايل گرمازا در فصل زمســتان از 
ــه ايــن آالينده هــا در کشــور  آالينده هــای ديگــر اســت. ب
ــور  ــه به وف ــرد ک ــه ک ــم اضاف ــا را ه ــز گرده ــد ري ــا باي م
ــز  ــوص ري ــده اند. بخص ــا ش ــهرهای م ــياری از ش وارد بس
گردهايــی کــه انــدازه آن هــا از دو و نيــم ميكــرون کمتــر 
باشــد. اين هــا ريــز گردهــای بســيار ريــزی هســتند کــه 
تــا عمــق ريــه نفــوذ می کننــد. از آلــرژن هــای فضــای بــاز 
می تــوان بــه گــرده گياهــان هــم اشــاره کــرد کــه بســته 

بــه جغرافيــای هــر منطقــه متفــاوت هســتند.

ــوا  ــه در ه ــی ک ــرژن های ــورد آل ــما در م  ش
ــورد  ــم در م ــی ه ــد، کم ــت کردی ــتند صحب هس
ــًا  ــتند خصوص ــا هس ــه در غذاه ــی ک ــرژن های آل
غذاهایــی کــه بــه مــدت زیــاد نگهــداری 

می شــوند توضیــح دهیــد؟
ــد  ــر می کنن ــردم فك ــنتی م ــور س ــو: به ط ــر قرگزل دکت
ــر  ــا مؤث ــاً آلرژی ه ــا و خصوص ــواع بيماری ه ــا در ان ــه غذاه ک
هســتند. ايــن در حالــی اســت کــه تأثيــر آلــرژن هــای غذايــی 
در ايجــاد آلرژی هــای پوســتی ماننــد کهيــر و اگزمــا بيش تــر 
از آلرژی هــای تنفســی اســت. از ســوی ديگــر آلــرژی زا بــودن 
ــدارد.  ــا ن ــدگاری آن ه ــه مان ــی ب ــی ربط ــی خيل ــواد غذاي م
حساســيت زا بــودن يــک مــاده تابــع شــرايط ذاتــی آن اســت. 
البتــه بعضــی ميوه هــای خــاص ماننــد خربــزه و خانــواده اش يــا 
انگــور و انجيــر ممكــن اســت در تشــديد آلــرژی بينــی تأثيــر 
داشــته باشــند. گفتــه می شــود ادويه هــا و يــا فلفــل آلــرژی زا 
ــل دچــار  ــا فلف ــراد ممكــن اســت در برخــورد ب هســتند و اف
ــم؛  ــرژی نمی داني ــن را آل ــا اي ــه م ــوند ک ــی ش ــزش بين آب ري
زيــرا بــرای آلــرژی تعريف هــا و مالک هــای مشــخصی وجــود 
دارد. ادويه هــا می تواننــد عالئمــی شــبيه آلــرژی بينــی ماننــد 
آبريــزش و خــارش را ايجــاد کننــد ولــی ايــن از لحــاظ علمــی 
ــرژی نيســت. چراکــه از منظــر علمــی بايــد مكانيســم های  آل
مشــخص و ويــژه ای در آلــرژی فعــال شــود. البته در مورد آســم 
نقــش مــواد غذايــی بيش تــر از آلــرژی بينــی اســت. بعضــی از 
ــرف  ــت مص ــه عل ــد ب ــا می توانن ــاً در بچه ه ــم ها خصوص آس

مــواد غذايــی خــاص روی دهنــد.

ــورت  ــوص به ص ــن خص ــکان دارد در ای ــا ام  آی
ــد؟ ــرح کنی ــه مط ــد نمون ــی چن مصداق

دکتــر موحــدی: يــک مــورد جالــب از آلــرژن هــای غذايــی 
ــی هســتند کــه در  ــه آن اشــاره کــرد، بيماران ــوان ب کــه می ت
فصــل گرده افشــانی گياهــان خاصــی، نســبت بــه برخــی مــواد 
غذايــی دچــار آلــرژی می شــوند. مثــالً در فصــل گرده افشــانی 
گياهــان ممكــن اســت بــه ســيب حساســيت پيــدا می کننــد. 

ــه  ــی ب ــان خاص ــانی گياه ــل گرده افش ــه در فص ــا اينك ي
ســبزی خوردن حساســيت پيــدا می کننــد. کســانی 

ــه  ــد و ب ــه التكــس حساســيت دارن ــه ب هســتند ک
ميوه هــای خاصــی ماننــد مــوز و کيــوی هــم 
واکنــش نشــان می دهنــد. يــک نكتــه مهــم ايــن 
اســت کــه ممكــن اســت فــرد بــه غــذای خاصــی 
حساســيت داشــته باشــد مثــاًل بــه بادام زمينــی و 
بــه هميــن دليــل بادام زمينــی مصــرف نكنــد ولی 
ايــن افــراد ممكــن اســت از وجــود بادام زمينــی در 
کيــک و ســاير مــواد غذايــی اطالع نداشــته باشــند 
و بــا خــوردن آن هــا دچــار واکنــش شــوند. يــک 
ــاره اســت موضــوع  ــل اش ــه قاب ــر ک ــورد ديگ م

آلــوده شــدن يــک غــذا بــا غــذای ديگــر کــه 

فــرد بــه آن حساســيت دارد اســت. بــرای مثــال فــردی 
کــه بــه کيــوی حساســيت شــديدی دارد، در رســتوران 
ــد  ــود. بع ــرده ب ــيت پيداک ــورده و حساس ــرگ خ کباب ب
ــتند و  ــوی می گذاش ــرگ را در کي ــد کباب ب ــوم ش معل
ــوی  ــه کي ــه ب ــاب بلك ــه کب ــه ب ــاره او ن ــيت دوب حساس
ــه روی  ــود ک ــد می ش ــی تأکي ــورهای غرب ــود. در کش ب
ــود. در  ــر ش ــكيل دهنده آن ذک ــواد تش ــاده م ــذای آم غ
کشــور مــا از ايــن موضــوع گاهــی اوقــات غفلت می شــود 
و فــردی کــه بــه مــاده خاصــی حساســيت دارد، بــدون 
ــيت  ــار حساس ــذا، دچ ــاده در غ ــود آن م ــالع از وج اط
ــه  ــرد ک ــدی می گي ــک تول ــال کي ــرای مث ــود. ب می ش
ــا مــوز اســت کــه  حــاوی بادام زمينــی، گــردو، کيــوی ي
ــد.  ــته باش ــيت داش ــواد حساس ــه آن م ــت ب ــن اس ممك
ــک  ــد و آن کي ــالع باش ــرد از آن بی اط ــت ف ــن اس ممك
ــراه  ــه هم ــای شــديدی را ب ــد و واکنش ه را مصــرف کن

داشــته باشــد.

 تست های تشخیص آلرژی کدام است؟
ــن  ــا بهتري ــياری از بيماری ه ــل بس ــو: مث ــر قرگزل دکت
ابــزار در تشــخيص بيمــاری شــرح حال و تاريخچــه بيمــاری 
اســت. بيش تــر از نيمــی از بيمــاران را از طريــق شــرح حال 
تشــخيص می دهيــم. در آلــرژی عــالوه بــر تشــخيص 
ــل  ــه دلي ــت ب ــم اس ــم مه ــل آن ه ــخيص عام ــرژی تش آل
ــز از آن  اينكــه يكــی از ارکان مهــم در درمــان بيمــار پرهي
ــل ايجــاد بيمــاری  ــد از عام ــا باي ــل بيمــاری اســت. م عام
پرهيــز کنيــم و بــرای اينكــه پرهيــز کنيــم بايــد بدانيــم چه 
ــال  ــرده اســت. به عنوان مث ــاری را ايجــاد ک ــزی آن بيم چي
ــس  ــار خس خ ــی دچ ــط خاص ــه در محي ــی ک مريض
ــاد  ــل ايج ــد عام ــود باي ــس می ش ــی نف و تنگ
ــی  ــود. بعض ــايی ش ــس شناس ــن خس خ اي
آلــرژی مثــل  از تســت های تشــخيص 
بســياری از بيماری هــای ديگــر در محيــط 
آزمايشــگاه انجــام می شــوند. برخــی 
آزمايش هــا بــر روی خــود بيمــار انجــام 
می شــوند کــه يكــی از رايج تريــن آن هــا 
تســت خــراش جلــدی يــا تســت معروف 
ــک در  ــت پري ــا در تس ــت. م ــک اس پري
ــت  ــيت زا را روی پوس ــواد حساس ــع م واق
ــی  ــم. بيماران ــان می کني ــاران امتح بيم
کــه حســاس هســتند واکنــش خاصــی 
ــيت  ــن حساس ــد و اي ــان می دهن نش
به طــور اســتاندارد اندازه گيــری و 

میزگرد
آلرژی

میزگرد
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 گاهی اوقات آالینده های فضای 
بسته ازنظر غلظت به چندین برابر 
آالینده های فضای بازمی رسند. 
به خاطر همین آلودگی فضای 
بسته خیلی اهمیت دارد. برخی 
فکر می کنند فضای بیرون آلوده 

است و پنجره ها را می بندند. 
درحالی که ممکن است فضای 

بسته خیلی آلوده تر باشد

ــک،  ــه سوس ــار ب ــود. بيم ــير می ش تفس
گــرده چنــار و ... حســاس اســت. مــا 
می توانيــم فاکتــور مهــم IgE را کــه 
در ايجــاد بيمــاری مؤثــر اســت بــه طــور 

ــم. ــری کني ــی اندازه گي اختصاص

ــما  ــی ش ــن دل نگران  مهم تری
در خصــوص انجــام تســت های 

ــت؟ ــرژی چیس ــخیص آل تش
تســت های  موحــدی:  دکتــر 
 IgE اندازه گيــری  آزمايشــگاهی 
ــرای  ــيت )sensitization( را ب حساس
بيمــار نشــان می دهــد نــه آلــرژی. آلــرژی 
ــض  ــه مري ــاری ک ــم بيم ــی آن عالئ يعن
ــاس  ــی حس دارد. sensitization يعن
بــودن فــرد. گاهــی يــک فهرســتی از مواد 
غذايــی مختلــف بــه خانــواده بيمــار داده 
ــير،  ــه ش ــما ب ــد ش ــه فرزن ــود ک می ش
ــيت  ــج و... حساس ــدم، برن ــرغ، گن تخم م
بيمــار دچــار کمبــود وزن  امــا  دارد؛ 
می شــود. اگــر يــک فــردی کــه تخصــص 

الزم را نــدارد ايــن تســت ها را انجــام دهــد می توانــد ايجــاد 
ســردرگمی بــرای بيمــار کنــد. بيمارانی هســتند کــه دچار 
آســم اند و حساسيتشــان هــم بــه هيچ کــدام از ايــن مــواد 
ــاری  ــروع بيم ــث ش ــه باع ــزی ک ــت. آن چي ــی نيس غذاي
می شــود بيمــاری ويروســی اســت و نــه حساســيت غذايی. 
ــود  ــل می ش ــار تحمي ــه بيم ــه ب ــی ک ــن محروميت هاي اي
صرفــاً بــه خاطــر ناآگاهــی کســانی بــود کــه ايــن تســت 
را به اشــتباه تفســير می کننــد. ايــن تســت ها را بايــد 
کســی انجــام دهــد کــه تفــاوت sensitization و آلرژی 
را بدانــد. تحصيــالت علمــی در ايــن زمينــه داشــته باشــد. 
بعــد بــرای انجــام ايــن آزمون هــا اقــدام کنــد. بيماری هــای 
تنفســی مثــل آســم می توانــد در ارتبــاط بــا مــواد غذايــی 

ــدک اســت. ــوارد آن بســيار ان ــی م باشــد ول

ــز  ــی حائ ــه نکات ــودکان چ ــا ک ــه ب  در رابط
ــت؟ ــت اس اهمی

دکتــر موحــدی: ازآنجايی کــه بعضــی از آلرژی هــا مثــل 
ــه  ــی در طوالنی مــدت ممكــن اســت ب آلرژی هــای غذاي
آلرژی هــای تنفســی منتهــی شــوند، خيلــی مهــم اســت 
کــه از همــان ابتــدا تشــخيص داده شــود کــه فــرد آلرژی 
دارد. تشــخيص آلرژی هــای غذايــی در ســنين کودکــی 

خيلــی مهــم اســت. مهم تريــن آلــرژی غذايــی در ســنين 
ــا  ــه شــير گاو اســت. توصيــه می شــود ب ــرژی ب ــوزادی آل ن
رژيــم غذايــی مناســبی کــه بــه مــادر داده می شــود کنترل 
شــود نــه اينكــه شــير مــادر کامــالً قطــع شــود. بلكــه شــير 
مــادر حتمــاً ادامــه يابــد. بعضــی از غذاهــای آمــاده بــرای 
بچه هــا نامناســب هســتند. بيســكويت دادن بــه بچــه کار 
ــرای  اشــتباهی اســت. پفــک، چيپــس و نوشــابه ها هــم ب
تغذيــه بچه هــا و هــم بــرای آلــرژی آن هــا نامناســب 
ــديد  ــن ش ــه مطمئ ــی را درصورتی ک ــواد غذاي ــتند. م هس
ــه آن حســاس هســتند از غــذای آن هــا  بچه هــا نســبت ب
حــذف کنيــد. هــر چه ســن باالتــر مــی رود احتمــال آلرژی 
غذايــی پايين تــر می آيــد؛ امــا نكتــه جالــب ايــن اســت کــه 
افــراد بســياری عالئــم بيمــاری خود ماننــد تهوع، ســردرد و 

کهيــر مزمــن را بــه آلــرژی غذايــی ربــط می دهنــد.
ــد کــه  ــی گرفته ان ــار جالب ــا آم ــو: در اروپ ــر قرگزل دکت
نشــان می دهــد نزديــک بــه بيســت درصــد از مــردم ادعــا 
ــد. درحالی کــه وقتــی  ــی دارن ــرژی غذاي می کننــد کــه آل
ــد  ــک درص ــط ي ــه فق ــد ک ــت دريافته ان ــده اس بررسی ش
ــم  ــواردی ه ــا آن م ــد؛ ام ــی دارن ــرژی غذاي ــا آل از آن ه
ــا  ــود. در بچه ه ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــود دارد باي ــه وج ک
ــی و در  ــرغ و بادام زمين ــير گاو، تخم م ــه ش ــيت ب حساس

بزرگســاالن حساســيت بــه ماهــی و فرآورده هــای دريايــی 
ــم  ــه می کني ــوارد توصي ــن م ــود دارد. در اي ــتر وج بيش
کــه افــراد حتمــاً از آن مــواد غذايــی دوری کننــد، 
ــی کــه احتمــاالً در غــذا وجــود  خصوصــاً اجــزای ناپيداي
ــوک  ــه ش ــال ب ــابقه ابت ــه س ــی ک ــن بيماران دارد. همچني
آنافيالکــس دارنــد توصيــه می شــود هميشــه همــراه خود 

آمپــول اپــی نفريــن داشــته باشــند.

ــح  ــم توضی ــخیصی آس ــون تش ــرایط آزم  ش
ــد دهی

ــم،  ــخيصی آس ــون تش ــن آزم ــو: مهم تري ــر قرگزل دکت
تســت تنفــس اســت. ايــن تســت تنفــس در شــرايط عادی 
بــرای بيمــار انجــام می شــود. در شــرايطی کــه فــرد، آســم 
ورزشــی داشــته باشــد، می توانيــم ايــن تســت را قبــل و بعد 
از ورزش انجــام دهيــم. در شــرايطی کــه احتمال آســم های 
شــغلی وجــود دارد، قبــل و بعــد از تمــاس بــا آلرژن شــغلی 
ــرای  ــم. ب ــام می دهي ــه را انج ــرد ري ــت عملك ــون تس آزم
ــاری را  ــد بيم ــودش بتوان ــول روز خ ــار در ط ــه بيم اينك
کنتــرل کنــد دســتگاهی بــه نــام نفــس ســنج وجــود دارد. 
صبــح و بعدازظهــر بيمار تســت را انجــام می دهد. نوســانات 
آن خيلــی مهــم اســت. اگــر نوســانات روزانه، کاهــش زيادی 
بيــش از بيســت تا ســی درصــد داشــته باشــد اهميــت پيــدا 
می کنــد و اگــر بيــش از پنجاه درصــد باشــد شــرايط 

ــد. ــراری را نشــان می ده اضط

 آیــا داروهــای مــورد تأییــد جامعــه پزشــکی 
ــای  ــت داروه ــت؟ کیفی ــاران اس ــترس بیم در دس

تولیــد داخــل و خــارج در یــک ســطح اســت؟
ــای  ــی از بيماری ه ــل خيل ــا مث ــو: درمان ه ــر قرگزل دکت
ديگــر پلكانــی اســت و از کــم بــه زيــاد مــی رود. در بحــث 
ــل  ــطح بين المل ــه در س ــی ک ــی درمان هاي ــرژی بين آل
ــک آنتی هيســتامين ســاده شــروع  ــه می شــود از ي توصي
ــد.  ــخ می دهن ــه آن پاس ــاران ب ــياری از بيم ــود. بس می ش
ــی از  ــيم بندی هايی دارد. بعض ــود تقس ــی خ ــرژی بين آل
ــم  ايــن آلرژی هــا فصلــی و بعضــی دائمــی هســتند. عالئ
و ســختی آن هــا متفــاوت اســت و نــوع پاســخگويی آن هــا 

ــد. ــاوت می کن ــان هــم تف ــه درم ب
دکتــر موحــدی: همان طــور کــه اشــاره شــد درمــان از 
يــک آنتی هيســتامين ســاده شــروع می شــود. دسترســی 
ــا  ــه م ــد ک ــود دارد، هرچن ــران وج ــن دارو در اي ــه اي ب
دسترســی بــه تنــوع آنتی هيســتامين های جهانــی را 
نداريــم. آنتی هيســتامين های برنــد هــم در ايــران وجــود 
دارنــد. مهم تريــن و مؤثرتريــن دارويــی کــه در رينيــت بــه 
کار مــی رود ضدالتهاب هــای موضعــی و اســتروييد هــای 
ــران وجــود  بينــی هســتند کــه از ســال های پيــش در اي

ــوند. ــدا می ش ــم پي ــای آن ه ــد. برنده دارن
دکتــر قراگزلــو: بعضــی از بيمــاران به طــور نــادر ممكــن 
ــدا  ــاج پي ــی احتي ــت خارج ــای گران قيم ــه داروه ــت ب اس
کننــد. نكتــه ديگــر اين کــه در بحــث آســم يــک مشــكل 
ــا  ــه داروه ــت ک ــن اس ــم اي ــل داري ــه در داخ ــی ک مهم
ــای  ــا اســتروييد ه ــک دســته از آن ه دودســته هســتند. ي
ــای  ــا غلظت ه ــف ب ــواع مختل ــه ان ــتند ک ــاقی هس استنش
ــد  ــور محــدود تولي ــش به ط ــال ها پي ــد. از س ــف دارن مختل
ــد  می شــدند. مــا در ســال های اخيــر در ورود داروهــای برن

اســتروييد استنشــاقی بســيار محــدود شــديم. مريض هايــی 
کــه عــادت داشــتند از داروهــای برنــد اســتفاده کننــد دچار 
ــر اســتروييد هــای استنشــاقی  مشــكل شــدند. اآلن بيش ت
هنــدی اســت کــه در بــازار وجــود دارنــد. اگــر بخواهيــم در 
مــورد کيفيــت داروهــا و اثرگــذاری آن هــا صحبــت کنيــم 
مســتلزم يــک مطالعــه دقيــق اســت. کمپانی هــای دارويــی 
صحبــت از يــک گولد اســتاندارد و يــک اســتاندارد می کنند. 
گولــد اســتانداردها، آن اســتانداردهای مهمــی هســتند کــه 
کارخانه هــای اوليــه رعايــت می کردنــد. بيمارانــی هــم کــه 
ــد.  ــی راضــی بودن ــد خيل ــا را مصــرف می کردن ــن داروه اي
ولــی وقتــی بــه ســطح اســتاندارد می رســد کيفيــت 
ــته  ــر الزم را نداش ــت اث ــن اس ــد. ممك ــل می رس ــه حداق ب
ــداوای  ــاری و م ــرل بيم ــا را در کنت ــه م ــد ک ــد. هرچن باش
بيمــار کمــک می کنــد. مثــالً داروهــای جايگزيــن داروهــای 
برنــد )کــه در ايــن دوســاله در بــازار نبــود( اثربخشــی الزم 
ــار را  ــای بيم ــده ايم داروه ــور ش ــا مجب ــته اند و م را نداش
مكــرر عــوض کنيــم. ايــن قضــاوت شــخصی مــن اســت نــه 
ــزی کــه واضــح اســت  ــا اآلن چي ــک قضــاوت علمــی؛ ام ي
ــم  ــان آس ــی درم ــای ترکيب ــا در داروه ــه م ــت ک ــن اس اي
مشــكل داريم. از يک ســو تنــوع گذشــته را نداريــم. از ســوی 
ديگــر بــرای کمپانی هــای داخلــی هــم فراهــم کــردن همــه 
ــان آســم  ــی ســخت اســت. در درم ــای ترکيب ــواع داروه ان
ــی از  ــه بعض ــد ک ــش دارن ــی نق ــی خيل ــای ترکيب داروه
ــده اند  ــر توليدش ــا اگ ــده اند ي ــد نش ــل تولي ــا در داخ آن ه

ــد. ــود را دارن ــاص خ ــای خ محدوديت ه
دکتــر موحــدی: خوشــبختانه تــالش دوســتان داروســاز مــا 
و ســرمايه گذاری های شــرکت های دولتــی و خصوصــی 
و وزارت بهداشــت بی ثمــر نبــوده اســت. بســياری از 
ــتاندارد را  ــل اس ــرژی حداق ــان آل ــا در درم ــای م داروه
پيداکرده انــد. ولــی بيــن حداقــل اســتاندارد و گولــد 
ــه رقابت هايــی  ــا توجــه ب ــه وجــود دارد. ب اســتاندارد فاصل
کــه بيــن شــرکت های چندمليتــی بين المللــی داروســازی 
ــی وجــود  ــا وجــود دارد طبيعــی اســت کــه فاصله هاي دني
داشــته باشــد. در داروهــای استنشــاقی بايــد گفــت ســايز 
ذرات يكــی از فاکتــور مهــم اســت. اگــر ســايز ذرات خيلــی 
بــزرگ باشــد بــرای دســتگاه تنفســی قابل دسترســی 
ــرون  ــر از ده ميك ــان کوچک ت ــد سايزش ــت. ذرات باي نيس
ــی  ــر خيل ــه اگ ــد. البت ــرون باش ــج ميك ــا پن ــن دو ت و بي

ــدارد.  ــر خــود را ن کوچــک هــم باشــد اث
موضــوع ديگــر مانــدگاری ايــن ذرات اســت در داخــل 
ــادی  ــوای ع ــرايط ه ــد در ش ــی دارو می توان ــه مدت دارو. چ
ــای  ــا انته ــد. ت ــی بمان ــت باق ــر ماس ــه موردنظ ــه ک آن گون
ــد. بعــد  ســال 2013 کشــورها از CFC اســتفاده می کردن
بــه خاطــر آســيب هايی کــه بــه اليــه اوزون وارد می کــرد و 

ــرار شــد کــه ديگــر از آن اســتفاده نشــود. ق
ــد اســت. از ســوی  ــن اصــول پايبن ــه اي ــا هــم ب  کشــور م
ديگــر در مــورد آنتی هيســتامين ها هــم تنــوع الزم در 
ــن  ــم ممك ــا ه ــی از داروه ــدارد. بعض ــود ن ــا وج ــور م کش
ــی وارد  ــد. وقت ــض ايجــاد کن ــرای مري اســت عوارضــی را ب
بحــث فناوری هــای نويــن می شــويم در کشــور مــا بعضــی 
از آن هــا ساخته شــده اســت و بعضــی از آن هــا راه طوالنی ای 
بــرای ساختشــان در پيــش اســت.  اميدواريم ســرعت رشــد 
و شــكوفايی صنعــت دارويــی کشــور مــا افزايــش پيــدا کنــد 
تــا شــاهد کمتريــن وابســتگی بــه داروهــای خارجی باشــيم.
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مقایسه ویژگی های داروهای استنشاقی
مقاالت

مقایسه ویژگی های داروهای استنشاقی
)اسپری استنشاقی1 ، پودر استنشاقی2 و نبوالیزر3(

در درمـان » آسـم » و » بيمـاری  مزمـن انسـدادی ريـه4« 
، داروهـای گشـاد کننـده برنـش  و کورتيكوسـتيروئيدها 
نقشـی اساسـی دارند که مـی توانند از طريق اسـپری های 
استنشـاقی تحت  فشـار ، پودرهای استنشـاقی و يا دستگاه 
هـای نبواليـزر )جـت  نبواليـزر و اولتراسـونيک( بـه بيمـار 

تنفسـی بيمار منتقـل گردند.
انتخـاب بهتريـن دارو و به دنبال آن بهترين دسـتگاه بايد 
بـر اسـاس بررسـی فاکتورهـای متعـددی ماننـد توانايی 
فيزيكـی بيمـار، نوع بيماری، هزينـه دارو و پذيرش بيمار 
صـورت بگيـرد و بـه دليـل پيچيدگـی نحـوه مصـرف، 
آمـوزش مصـرف بـه بيمـار توسـط داروسـاز و پزشـک از 

اسـت. ضروريات 
امروزه بيشـتر کورتيكوسـتروئيدها و گشـاد کننده های 

برنـش در هـر3 شـكل دارويی بـاال فرمولـه و مصرف 
مـی شـوند و بـا توجـه  بـه اينكـه صدهـا مقالـه، 
دسـتگاه هـای استنشـاقی را مقايسـه کـرده با اين 
حـال نتيجـه گيـری ها اغلـب متفاوت بوده اسـت. 
در گذشـته اسـتفاده از اسـپری هـا در بازارهـای 

ايالـت متحـده و اروپـا بيشـتر مرسـوم بـوده 
ولـی امـروزه مصـرف پودرهای استنشـاقی 
بيشـتری  اقبـال  از  دنيـا  بازارهـای  در 

اسـت. برخوردارگرديـده 
  1- نبوالیزر ها

نبواليزرهـا بـرای هر سـنی و هر بيمـاری می تواند 
مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. حتـا مـی تـوان چنـد محلـول 
استنشـاقی  را مخلـوط و بـا هـم اسـتفاده نمـود. مزيـت 
ديگـر نبواليزرهـا، امـكان تجويـز بـا دوز باالی داروهاسـت. 
بـرای مثـال در درمان » فيبروز سيسـتيک5« توبرامايسـين 
استنشـاقی 300mg اسـتفاده مـی شـود کـه اسـتفاده و 
فرموالسـيون آن به شكل اسـپری و پودر استنشاقی ممكن 

. نيست
يكـی ديگـر از مزايـای نبواليزرهـای اين اسـت کـه بيماربه 
دليـل اينكـه چنديـن دقيقـه در معـرض بخـار حاصـل از 
نبواليـزر قـرار مـی گيـرد و به لحـاظ روانـی تاثيـر درمانی 
بيشـتری از ايـن روش را متصـور مـی گـردد. ديگـر اينكـه 
نبواليزرهـا حـاوی گازهـای 6CFC و HFA7 نيسـتند و نمـی 
تواننـد اتمسـفر را تخريب کننـد و نيز باعث ايجـاد عوارض 
جانبـی کمتـر بـرای بيمارمـی شـوند و اسـتفاده از آن بـا 

آمـوزش اندکـی امكانپذير اسـت.
از معايـب نبواليزرهـا مـی تـوان بـه طوالنـی تـر بـودن 
زمـان اسـتفاده نسـبت بـه اسـپری و پـودر اشـاره کـرد. 
هـر چنـد کـه دسـتگاه هـای نبواليـزر جديد قابـل حمل 
هسـتند، دسـتگاه هـای قديمی تـر نياز به کمپرسـور هوا 
دارنـد و بالطبـع حمـل و نقـل  آنهـا در هر جايـی امكان 
پذيـر نيسـت. بـه لطـف پيشـرفت تكنولـوژی، سيسـتم 
هـای اولتراسـونيک ارزانتـر شـده و امكان اسـتفاده برای 
تمامـی بيمـاران فراهـم گرديده اسـت. بعضی از دسـتگاه 
هـای نبواليـزر نمـی توانند مايـع دارويی را بـه ذرات ريز 
تبديـل کننـد کـه بـرای انتقـال بعضـی از داروهـا ماننـد 

سوسپانسـيون بودزونايد مناسـب نيسـتند.
 اسپری های تنفسی

اسـپری های تنفسـی تحـت فشـار8 مزايای متعـددی دارند 
ماننـد کوچـک و قابـل حمل بودن و سـرعت اسـتفاده و به 
دليل همين مزايا در بسـياری از کشـورها به عنوان دستگاه 

مـورد پذيـرش درمان آسـم و COPD قرار گرفته اسـت.
در بسـياری از مـوارد، اسـپری هـا قيمـت مناسـبی دارند و 
بعضـی از فرموالسـيون هـای جديد بـا HFA، بيشـتر از 50 
درصـد دارو را بـه بافـت هـا منتقـل مـی کنند و بـه خاطر 
قابـل حمـل بـودن و هزينـه پاييـن تـر ، بسـياری از مراکز 
علمـی دنيا پيشـنهاد تعويـض و جايگزينـی  نبواليزرها را با 

اسـپری محفـظ دار9 داده اند.
از معايـب اسـپری ها عـدم وجود دوز شـمار نامبرده می 
شـود که بيمـار از اتمـام داروی خود مطلـع نمی گردد 
کـه البته بعضـی از کمپانـی هـا اکچواتورهـای داروی 
شـمارنده را طراحـی کـرده اند که در بعضـی از بازارها 
موجود اسـت. مشـكل عمده اسـتفاده از اسـپری ها 
عدم هماهنگی تنفس )دم( و اسـپری دارو اسـت 
که می بايسـت سـريع و هماهنگ انجام شـود 
و اگـر بيمـار سـريع و زود تنفـس کنـد ، دارو 
به مجـاری انتهايی نمی رسـد. اگر چه اسـتفاده 
از محفظـه هـا امـكان حمـل را کمتـر مـی کنـد 
ولـی ميـزان بيشـتری از دارو بـه ريـه ها منتقل مـی گردد. 
ايجـاد الكتريسـته سـاکن در ديـواره بعضـی از محفظـه ها 
نيـز ممكـن اسـت باعـث جـذب ذرات دارو و انتقـال کمتر 

بـه ريه ها گـردد.
بـرای بچه ها ی کوچكتر از 4 سـال نيز اسـتفاده از محفظه 
بـا ماسـک صـورت توصيه مـی گـردد.در کل اسـپری ها از 
نظـر مصـرف سـخت تريـن دسـتگاه ها هسـتند و نيـاز به 

آمـوزش دارند.
 3- پودر های استنشاقی

پودرهـای استنشـاقی را ميتـوان جديدتريـن نوع دسـتگاه 
های استنشـاقی دانسـت که چند نوع هسـتند: -تک دز که 
دارو در يک کپسـول جداگانه وجود دارد. -دسـتگاه چند دز 
بـا محفظه دارو و -دسـتگاه  چند دز با ديسـک های حاوی 

دز هـای جداگانه دارو.
در کل پودرهـای استنشـاقی به جهت مصـرف راحت ترين 

طريقـه مصـرف را دارنـد چون مصرف و استنشـاق دارو همزمان بـا دم بيمار انجام 
مـی شـود و انـرژی تنفس بيمار باعـث انتقال پودر به مجاری تنفسـی مـی گردد. 
معمـوالً پودرهای تنفسـی حاوی اکسـپيان )مواد جانبی( نيسـتند ولـی در بعضی 
مـوارد کـه مـواد موثـره دارويـی مـورد اسـتفاده در حـد ميكروگـرم می باشـند از 

الکتـوز مايكرونايز برای فرموالسـيون اسـتفاده می گردد.
اسـتفاده از پودرهای تنفسـی راحت و سـريع اسـت و نيازی به اسـتفاده از محفظه 
نيسـت. پودرهای استنشـاقی چند دوزی معموالً دارای دز شـمار هستند و آموزش 

نحوه اسـتفاده آنها نسـبت به اسـپری ها راحت تر اسـت.
از آنجائيكـه جريان دمی بااليی برای اسـتفاده از پودرهای استنشـاقی 
الزم اسـت بعضـی از بيمـاران مانند کـودکان زير 5 سـال  قادر به 

اسـتفاده از پودر نيستند.
امـكان   ، استنشـاقی  پودرهـای  در  ديگـر  مهـم  نكتـه 
فرموالسـيون بيشـتر داروهـا بـه اين فـرم اسـت که در 
اسـپری های تنفسـی HFA، بعضی از داروها به سـختی  

بـا ايـن گاز پروپـالن فرمولـه می شـوند.

1- Metered-Dose Inhaler (MDI)
2- Dry Powder Inhaler (DPI)
3- Nebulizer
4- Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
5- Cystic fibrosis (CF)
6- Chlorofluorocarbons (CFCs)
7- Hexafluoroacetone (HFA)
8- Pressurized Metered Dose Inhaler (pMDI)
9- MDI/chamber

Nebulizer

Metered Dose Inhaler

 در پایان کلیه داروهای موجود در فهرست دارویی ایران با این 3 فرم دارویی در حوزه تنفسی به شرح زیرفهرست می گردند.

Drug Name Dosage Form Route of Administration ATC Code

 (Anatomical Therapeutic Chemical)

Salbutamol    5 mg/ml INHALER RESPIRATORY R03AC02

Salbutamol   100 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03AC02

Salbutamol   2.5 mg/2.5ml INHALER RESPIRATORY R03AC02

Salbutamol 100 mcg/metered inhalation INHALER RESPIRATORY R03AC02

Salmeterol    25 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03AC12

Salmeterol    50 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03AC12

Formoterol Fumarate     12 mcg/capsule INHALER RESPIRATORY R03AC13

Formoterol Fumarate   12 mcg INHALER RESPIRATORY R03AC13

Formoterol Fumarate   4.5 mcg INHALER RESPIRATORY R03AC13

Formoterol Fumarate   9 mcg INHALER RESPIRATORY R03AC13

Ipratropium bromide/Fenoterol Hydrobromide   20/50 mcg/dose AEROSOL, METERED RESPIRATORY R03AK04

Ipratropium bromide/Salbutamol   20/100 mcg/dose AEROSOL, METERED RESPIRATORY R03AK04

Ipratropium bromide/Salbutamol   200mcg/1mg NEBULISATION RESPIRATORY R03AK04

Salbutamol/Beclomethasone Dipropionate   100/50 mcg INHALER RESPIRATORY R03AK04

Salmeterol / Fluticasone Propionate   25/125 AEROSOL,METERED RESPIRATORY R03AK06

Salmeterol / Fluticasone Propionate   25/50 AEROSOL,METERED RESPIRATORY R03AK06

Salmeterol / Fluticasone Propionate   50/100 mcg/dose DISC RESPIRATORY R03AK06

Salmeterol / Fluticasone Propionate   50/250 mcg/dose DISC RESPIRATORY R03AK06

Salmeterol / Fluticasone Propionate   50/500 mcg/dose DISC RESPIRATORY R03AK06

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg AEROSOL, INHALATION RESPIRATORY R03AK07

مقایسه ویژگی های داروهای استنشاقی
مقاالت
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Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg AEROSOL, INHALATION RESPIRATORY R03AK07

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg AEROSOL, INHALATION RESPIRATORY R03AK07

Budesonide/Formoterol Fumarate   (160 mcg/4.5mcg)/dos INHALER RESPIRATORY R03BA

Budesonide/Formoterol Fumarate   (320 mcg/9mcg)/dose INHALER RESPIRATORY R03BA

Budesonide/Formoterol Fumarate   (80 mcg/4.5mcg)/dose INHALER RESPIRATORY R03BA

Beclomethasone Dipropionate   0.8 mg/2ml NEBULISATION RESPIRATORY R03BA01

Beclomethasone Dipropionate   100 mcg/dose AEROSOL RESPIRATORY R03BA01

Beclomethasone Dipropionate   250 mcg/dose AEROSOL RESPIRATORY R03BA01

Beclomethasone Dipropionate   50 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA01

Budesonide    0.5 mg/2ml NEBULISATION RESPIRATORY R03BA02

Budesonide   1 mg/2ml NEBULISATION RESPIRATORY R03BA02

Budesonide   100 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA02

Budesonide   400 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA02

Budesonide   200 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA03

Fluticasone Propionate   125 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA05

Fluticasone Propionate   250 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA05

Fluticasone Propionate   50 mcg/dose INHALER RESPIRATORY R03BA05

Mometasone Furoate 100 mcg POWDER, INHALATION RESPIRATORY R03BA07

Mometasone Furoate 200 mcg POWDER, INHALATION RESPIRATORY R03BA07

Mometasone Furoate 400 mcg POWDER, INHALATION RESPIRATORY R03BA07

Ciclesonide  160mcg/puff AEROSOL, METERED INHALATION R03BA08

Ciclesonide  80mcg/puff AEROSOL, METERED INHALATION R03BA08

Tiotropium   18 mcg/capsule INHALER RESPIRATORY R03BB04

Cromolyn Sodium   1 mg/dose INHALER RESPIRATORY R03BC01

Cromolyn Sodium   10 mg/ml NEBULISATION RESPIRATORY R03BC01

Cromolyn Sodium   20 mg/2ml NEBULISATION RESPIRATORY R03BC01

Cromolyn Sodium   20 mg/capsule INHALER RESPIRATORY R03BC01

Terbutaline Sulfate NEBULISATION RESPIRATORY R03CC03

مقایسه ویژگی های داروهای استنشاقی
مقاالت

Drug Name Dosage Form Route of Administration ATC Code

 (Anatomical Therapeutic Chemical)

Dry Powder Inhaler

 ارزش اسپیرومتری و تست چالش ورزشی
 در تشخیص و پایش آسم در کودکان

Lara S van den Wijngaart, Jolt Roukema, and Peter JFM Merkus 
Respirol Case Rep. 2015 Mar; 3(1): 25–28, Published online 2015 Feb 3. doi:  10.1002/rcr2.92

PMCID: PMC4364795

گزارش موردی 
پسـر مـورد نظـر در اين مطالعه سـابقه 
ابتـال به آسـم، اگزمـای شـديد، رينيت 
آلرژيـک و حساسـيت بـه پسـته، بـادام 
زمينـی و سـويا دارد و يک بـار شـوک 
اسـت.  داشـته  مسـتند  آنافيالکسـی 
آسـم وی توسـط يـک پزشـک عمومی 
در کلينيـک تشـخيص داده شـده بـود. 
سـرفه های  متنـاوب   به طـور  روزانـه 
و  نفـس  تنگـی  مقـاوم،  خشـک 
خس خـس دارد کـه با عفونـت، ورزش، 
و هوايـی  تغييـرات آب  و  دود سـيگار 
تجويـزی  داروی  می شـود.  وخيم تـر 
وی شـامل کورتيكوستروئيد استنشاقی 
)فلوتيـكازون 125 ميكروگـرم دو بار در 
روز( و بتا- 2 – آگونيسـت )سالبوتامول، 

بـه ميـزان موردنيـاز( اسـت.
در ضمن وی از يک کرم کوتيكوستروئيد 
موضعی و آنتی هيستامين برای کنترل 
می کند.  استفاده  نيز  آلرژی  عالئم 

راهنماهای بين المللی جهت بهبود امكان ارزيابی عملكرد ريه در کودکان به منظور تشخيص و پايش آسم به چاپ رسيده است )1(. 
اسپيرومتری رايج ترين تكنيک اندازه گيری عملكرد ريه بر اساس مانورهای اجباری بازدمی است. حساسيت شديد راه های هوايی 
)AHR( يكی از شاخصه های آسم است اما تست های تحريک برونش بخشی از درمان روزمره آسم برای هر بيمار نيست. در اين 

گزارش موردی ما ارزش و محدوديت های اسپيرومتری و تست ورزشی تحريک برونش را نشان می دهيم.

آسم يک بيماری مزمن راه های هوايی با عالئم راجعه خس خس، تنگی نفس، تنگی قفسه سينه و سرفه است. اين بيماری ممكن 
است به اختالالت دستگاه تنفس منجر شود که توسط تست های مختلف عملكرد ريوی ارزيابی می گردد. در اين گزارش موردی در 

پسری 15 ساله مبتالبه آسم ارزش و محدوديت های اسپيرومتری و تست چالش ورزشی در فعاليت های روزانه ارزيابی شده است.
 کلمات کلیدی:  آسم، اطفال، اسپيرومتری

چکیده
مقدمه

عالئم  بروز  صورت  در  تا  دارد  هم  تزريق  آماده  آدرنالين 
آنافيالکتيک استفاده کند.

رشد وی طبيعی است و واکسيناسيون وی نيز به روز است. 
سابقه فاميلی آسم و آلرژی دارد ولی سابقه قرار گرفتن در 

معرض دود سيگار يا حيوان خانگی نداشته است.
در سن 15 سالگی به متخصص ريه اطفال در يک کلينيک 
ارجاع  آتوپيک  ارزيابی و درمان سندرم  به منظور  سرپايی 
داده شده است. او کورتيكوستروئيد و بتا-2-آگونيستش را 
توسط يک محفظه بدون mouthpiece استنشاق می کرد. 
نداشته  در چند سال گذشته هيچ حمله آسم مستندی 
است. طبق گزارش ها در حين و بعد از ورزش دچار تنگی 
نفس می شود اما در حال استراحت هيچ مشكلی نداشت. 
معاينه  در  نمی کرد.  مصرف  مرتب  به طور  را  داروهايش 
فيزيكی، پسری با ظاهر سالم، وزن و قد طبيعی بود )قد 
171,6 سانتی متر – وزن 50 کيلوگرم(. کامالً طبيعی نفس 
می کشيد و هيچ گونه ديسترس تنفسی نداشت. انقباض و 
سمع قفسه سينه طبيعی بود. ساير معاينات فيزيكی مطلب 
قابل تأملی نداشت. اسپيرومتری پايه ظرفيت حياتی با فشار 
و  پيش بينی شده(  مقدار   %96(  4,271 معادل   )FVC(
حجم بازدمی با فشار در يک ثانيه )FEV1( معادل 3,43 

 FVC/FEV1 ليتر )92% مقدار پيش بينی شده( و نسبت
معادل 80% را نشان داد. هيچ گونه الگوی انسداد يا بازگشت 

به داروهای برونكوديالتور ديده نشد.
اينهالرها  ساختمان  آسم،  خصوص  در  مادرش  و  بيمار 
بيمار  برای  ديدند.  آموزش  آن ها  از  استفاده  تكنيک  و 
بتا-2- و  روز  در  بار  دو  استنشاقی  کورتيكوستروئيد 

آگونيست در صورت نياز تجويز شد. تست تحريک غير 
برونشی  حساسيت  تشخيص  جهت  برونشی  مستقيم 
وابسته به فعاليت )EIB( برنامه ريزی شد. بدين منظور 
اثر  کوتاه  برونكوديالتور  مصرف  تست  از  قبل  ساعت   8

متوقف گرديد.
معاينات فيزيكی در آغاز تست چالش ورزشی طبيعی بود 
 FEV1 و تنگی نفسی ديده نمی شد. بر اساس پروتوکل
قبل و بعد از فعاليت بدنی اندازه گيری شد. بيمار تست 
تردميل را بدون شكايت انجام داد؛ اما 12 دقيقه پس از 
پايان تست تنگی نفس شديدی بروز کرد و FEV1 بيش 
از 20% کاهش يافت. )تصوير 1(. انقباض برونش به سرعت 
 FEV1 پس از استنشاق برونكوديالتور برطرف شد. در واقع
پايه 2,37 ليتر )63% مقدار پيش بينی شده( بود و لذا 

تست بی نتيجه ماند.

ترجمه
مقاالت
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تست چالش ورزشی
يک هفته بعد بيمار جهت معاينه معمولی مراجعه کرد و 
شكايتی از تنگی نفس در حال استراحت نداشت؛ اما سمع 
ريه کاهش صدای نفس با بازدم طوالنی را نشان می داد. 
نتايج اسپيرومتری مويد انسداد وخيم تر راه های هوايی 
سيستميک  کورتيكوستروئيد  با  درمان   .)2 )تصوير  بود 
 5 مدت  به  روز  در  بار  دو  ميلی گرم   40 )پردنيزولون 
متناوب  به طور  )سالبوتامول(  بتا-2-آگونيست  و  روز( 
اسپيرومتری  مجدداً  هفته  يک  از  پس  گرفت.  انجام 
بهبود در حجم جاری تنفسی  تكرار شد )تصوير 3( که 
انسداد در طی حمله آسم. منحنی  را نشان داد.منحنی 
با  حياتی  ظرفيت  برونكوديالتور(:  مصرف  از  )قبل  آبی 
پيش بينی شده(.  مقدار   %95(  4,121  )FVC( فشار 
 2,63  )FEV1( ثانيه  يک  در  فشار  با  بازدمی  حجم 
/FEV1 نسبت  پيش بينی شده(،  مقدار   %73( ليتر 
حداکثر  پيش بينی شده(،  مقدار   %77(  %64  FVC
ليتر   1,66  )0,75-FEV0,25( بازدمی  ميان  جريان 
از  )پس  قرمز  منحنی  پيش بينی شده(.  مقدار   %41(
 )FVC( فشار  با  برونكوديالتور(: ظرفيت حياتی  مصرف 
بازدمی  حجم  شده(.  بينی  پيش  مقدار   %100(  4,33
 %95( ليتر   3,40  )FEV1( ثانيه  يک  در  فشار  با 
 %78  FVC/FEV1 نسبت  پيش بينی شده(،  مقدار 
ميان  جريان  حداکثر  پيش بينی شده(،  مقدار   %94(
مقدار   %73( ليتر   2,76  )0,75-FEV0,25( بازدمی 
روز   5 از  پس  برگشت پذير  پيش بينی شده(.انسداد 
آبی  منحنی  سيستميک.  کورتيكوستروئيد  مصرف 
فشار  با  حياتی  ظرفيت  برونكوديالتور(:  مصرف  از  )قبل 
پيش بينی شده(.  مقدار   %97( ليتر   4,62  )FVC(
 3,73  )FEV1( ثانيه  يک  در  فشار  با  بازدمی  حجم 
/FEV1 نسبت  پيش بينی شده(،  مقدار   %96( ليتر 

حداکثر  پيش بينی شده(،  مقدار   %97(  %81  FVC
ليتر   3,40  )0,75-FEV0,25( بازدمی  ميان  جريان 
از  )پس  قرمز  منحنی  پيش بينی شده(.  مقدار   %79(
 )FVC( فشار  با  برونكوديالتور(: ظرفيت حياتی  مصرف 
با  بازدمی  حجم  پيش بينی شده(.  مقدار   %103(  4,79
فشار در يک ثانيه )FEV1( 3,95 ليتر )102% مقدار 

 %83 FVC/FEV1 پيش بينی شده(، نسبت
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)99% مقدار پيش بينی شده(، حداکثر جريان ميان بازدمی 
)FEV0,25-0,75( 3,68 ليتر )90% مقدار پيش بينی شده(.

بحث
اسپيرومتری »استاندارد طاليی« اندازه گيری ظرفيت تنفسی در 
اطفالی که همكاری می کنند، است و می توان آن را جهت تشخيص، 
درمان و پايش آسم بكار برد )1(. اسپيرومتری طبيعی احتمال ابتال 
به آسم را مرتفع نمی سازد. بدون شک آسم بايد به صورت بالينی 
تشخيص داده شود )2(. در اين تشخيص، سابقه اسم در خانواده 
و سابقه بيماری های آتوپيک خانوادگی يا خود بيمار بايد مدنظر 
قرار گيرد. انسداد عملكرد ريوی )که با FEV1 کاهش يافته، نسبت 
FVC/FEV1 کاهش يافته و FVC طبيعی مشخص می شود( 
که با مصرف برونكوديالتور برگشت پذير باشد نيز می تواند در اين 
تشخيص کمک کننده باشد. اسپيرومتری در پايش آسم می تواند 
فراهم  نيز  هوايی  راه های  انسداد  شدت  خصوص  در  اطالعاتی 
کند. همچنين می تواند در تشخيص حمله حاد آسم کمک کننده 
باشد و والدين و کودک را نسبت به شدت واقعی آسم که معموالً 
دست کم گرفته می شود و احساس آن ها از کنترل آسم که معموالً 
زيادتر برآورد می شود، راهنمايی کند. بدين ترتيب مواردی نظير 
مورد فوق الذکر قابل تشخيص خواهند بود. بااين حال حتی با تجويز 
مناسب داروهای ضدالتهاب، ممكن است اختالالتی در عملكرد 
مواردی  در  اسپيرومتری  بنابراين  )3(؛  باشد  داشته  ريوی وجود 
که آسم به خوبی کنترل شده است نيز به جهت نيل به حداکثر 

برونكوديالسيون به عنوان رفرانس می تواند کمک کننده باشد.
تنگی نفس در هنگام يا پس از فعاليت بدنی می تواند نشانه ای 
برای انجام تست چالش ورزشی به جهت تشخيص EIB باشد. 
راه های  التهاب  نشان دهنده  مستقيم  به طور  بيشتر  موضوع  اين 
هوايی است و در مقايسه با تست های تحريک مستقيم به صورت 
تخصصی تری آسم فعال را تشخيص می دهد )4(. مزيت اين تست 
عدم وجود نتايج مثبت کاذب است. در افراد سالم ميانگين کاهش 
FEV1 2 تا 6 درصد است. تست ورزش نيز اثربخشی درمان آسم 
را ارزيابی می کند )4(. البته انجام تست چالش ورزشی در کودکانی 
با FEV1 کمتر از 70% نظير مورد فوق الذکر می تواند خطرناک 
باشد زيرا در حين ورزش می تواند به حداکثر ميزان تحريک برسد؛ 
و آز آنجا که در حين ورزش FEV1 اندازه گيری نمی شود، ممكن 
در  به ويژه  و  باشد  برداشته  در  را   FEV1 فزاينده کاهش  است 
کودکانی که آسم کنترل نشده دارند، پس از تست انسداد سريع 
و شديد ريوی ايجاد کند. در مورد ذکرشده، FEV1 قبل از تست 
چالش ورزشی 30% کمتر از معاينه قبلی بود که به جهت تشخيص 

آسم نياز به تست چالش ورزشی را مرتفع می سازد.

محدوديت های  و  مزايا  موردی  گزارش  اين  خالصه،  به طور 
اسپيرومتری و تست چالش ورزشی را در کودکان مبتالبه آسم 
نشان می دهد. اسپيرومتری در بيماری آسم ممكن است در يک 
معاينه طبيعی باشد اما در معاينه ديگر انسداد را نشان دهد، بنابراين 
هميشه نمی تواند آسم را تشخيص دهد. در کودکانی که تنگی 
نفس کمی دارند، اسپيرومتری به هيچ وجه احساس تنگی نفس 
را نشان نمی دهد و اغلب نگه داشتن بهترين نتيجه اسپيرومتری 
بسيار سودمند است. تست چالش ورزشی می تواند کنترل ضعيف 
آسم را نشان دهد درحالی که اسپيرومتری هنوز ممكن است نتايج 
طبيعی داشته باشد. ممكن است انقباض برونشی به دنبال تست 
چالش ورزشی شديد باشد بنابراين بايد در حضور پزشک انجام شود 
و نبايستی در زمانی که عالئم فراوان انسداد تنفسی وجود دارد، 

صورت پذيرد.
شفاف سازی

هيچ تضاد منافعی اعالم نشده است.
برای انتشار اين گزارش موردی و تصاوير پيوست رضايت کتبی 

اخذشده است. 

اسپیرومتری طبیعی احتمال ابتال به 
آسم را مرتفع نمی سازد. بدون شک 

آسم باید به صورت بالینی تشخیص 
داده شود )2(. در این تشخیص، سابقه 
اسم در خانواده و سابقه بیماری های 
آتوپیک خانوادگی یا خود بیمار باید 

مدنظر قرار گیرد. انسداد عملکرد 
ریوی )که با FEV1 کاهش یافته، 

نسبت FVC/FEV1 کاهش یافته و 
FVC طبیعی مشخص می شود( که با 
مصرف برونکودیالتور برگشت پذیر 

باشد نیز می تواند در این تشخیص 
کمک کننده باشد

ترجمه
مقاالت

ترجمه
مقاالت
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ترجمه
مقاالت

بتا  و   )ICS( استنشاقی  استروئيد  کورتيكو  ترکيبی  درمان 
انسداد  درمان  جهت   )LABA( اثر  طوالنی  های  آگونيست 
اغلب دچار  بيمارانی که  مزمن مجاری تنفسی )COPD( در 
 5 حاضر  حال  در  شود.  می  توصيه  شوند  می  تنفسی  حمله 
محصول حاوی ترکيب )ICS / LABA( در بازار وجود دارد. 
دليل انجام اين مطالعه بررسی سيستميک تاثيرات انواع مختلف 

ICS/LABA و بررسی متا آناليز آنها است.

اين  جهت  ها  توليدکننده  سايت  وب  و  پايه  اطالعات  انواع 
تحقيق بررسی شد. کنترل های تصادفی حداقل به مدت 12 
هفته صورت گرفت و ترکيبات حاوی ICS/LABA با ترکيب 
اصلی و پالسبو مقايسه گرديد. حمالت متوسط يا حاد به عنوان 

نتايج اين بررسی انتخاب شد.
انجام   Bayesian Markov روش  مطابق  اوليه  آناليز  روش 

شد.

تمامی ترکيبات ICS/LABA باعث کاهش حمالت متوسط تا 
حاد در مقايسه با پالسبو و LABA شدند اما هيچكدام حمالت 

حاد را کاهش ندادند.
 اکثر مطالعات همراه با دريافت طوالنی مدت اکسيژن توسط 
از  موثرتر  حمالت  کاهش  در   ICS متوسط  دوز  بود.  بيماران 
بود  شده  ترکيب   LABA با  که  هنگامی    ICS باالی   دوز 

پاسخ داد. 

مخلوط ترکيب ICS/LABA تاثير گالسه شده ای در جلوگيری 
از بروز حمالت COPD داشت. دوز متوسط ICS/LABA جهت 
بيماران دچار COPD پس از تشخيص مفيد بود. کارايی ترکيب 
تاثيری در کاهش تشديد حمالت  درمانی  ICS/LABA هيچ 
نداشت. مطالعات بيشتری جهت بررسی کارايی ترکيب درمانی 
ICS/LABA در حمالتی که به دنبال COPD ايجاد می شود و 

نياز به درمان طوالنی مدت با اکسيژن را دارد، نياز است.

مقایسه تاثیر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی 
 و ترکیبات بتا آگونیست طوالنی اثر
COPD در جلوگیری از تشدید 

 Mr.Yuji Oba and Nazir A Lone   University of Missouri ,
 school of medicine , Division of Pulmonary , Critical care

& Environmental Medicine, Columbia , MO , USA

انسداد مزمن مجاری تنفسی )COPD( دليل  بيماری 
عمده ناتوانی و مرگ و مير و افزايش هزينه های درمانی 
 COPD است. در سال 2005 ، 210 ميليون نفر مبتال به
اثر  نفر در  در سراسر دنيا شناسايی شدند و 3 ميليون 
از 12  اياالت متحده بيش  اين بيماری فوت کردند. در 
 COPD ميليون نفر تحت تاثير اين بيماری هستند و
سومين دليل مرگ و مير بعد از بيماری های قلبی عروقی 
و بدخيمی ها )تومور( است. )2( پيش بينی شده است که 
COPD همچنين به عنوان سومين دليل مرگ و مير در 

جهان در سال 2030 خواهد بود. )3(
به  توصيه   ،COPD درمان  برای  ها  گايدالين  آخرين 
رژيم  ترکيبی از ICS و LABA در بيماران با حمالت 
تشديد  تجربه  که  3و4(  )مرحله  است  سخت  و  شديد 
و تكرار بيماری را دارند. نتايج يک آزمون تصادفی در 
 6000 از  بيش  روی  بر  که   )COPD )TORCH
بيمار با COPD  حادصورت پذيرفت، درمان ترکيبی 
و  شدت  ميزان  کاهش  باعث  که  را   ICS/LABA با 
حمالت بيماری منجر شده است را پيشنهاد کرده است 
که شرايط سالمتی و ميزان عملكرد ريه ها را که وابسته 

به پالسبو و ساير عوامل است را بهبود می بخشد.
  ICS / LABA ترکيبی  با درمان  بيماری  بهبود  روند 
ازنظر آماری معنی دار و از لحاظ ارتباط بالينی مشكوک 
نيست. اخيرا 5 مجصول ترکيبی ICS/LABA در بازار 

وجود دارد :
 Budesonide/formoteral) BUD/FM ( ،
Symbicort )Astrazeneca,Wilmington.
DE,USA( ، Fluticasone propionate/

 salmeterol)FP/SAL( ، Advair، Seretide،
 Zenhale )Merck, يا   Viani، Adoair
 White house station. NJ, USA(،
 beclomethasonedipropionate/formoteral
 )BDP/FM( ، Fostair)Chiesi Ltd,
Fluticasone Furoate/ و   )Cheadle, UK
 RELVAR يا   Vilanterol)FF/VI( ، BREO

 )Ellipta)Glaxosmithkleine
و  بررسی  جهت  مستقيمی  بالينی   روش  که  هنگامی 
مقايسه اثرات درمانی اين ترکيبات وجود ندارد ، می توان 
يک  با  را  درمان  نسبی  تاثير  مستقيم  غير  روشهای  با 
مقايسه  درمانی  زنجيره  يا  و  عمومی  درمانی  محصول 

نمود. )7(
کارايی  سيستميک  مشاهده  مطالعه  اين  از  هدف 
در   COPD در   ICS/LABA ترکيبی  گونه های  
آزمايشات کنترل شده تصادفی با يک شبكه متا آناليز 

Bayesian بود.

شناسایی آزمون ها
ICS/ همه روش های کلينيكی که کارايی يک ترکيب
است شناسايی  کرده  بررسی  را   COPD در   LABA
پايگاه  به صورت مجزا  مقاله،  اين  نويسنده  شد. هر دو 
منتشر  مطالعات  برای  را   Ovid Medline اطالعاتی 
عنوان  به  را  ژانويه 2014   تا 21  از سال 1946  شده 
موضوع پزشكی )MeSH( که کلمات کليدی  فوق را 
به کار برده اند بررسی نمودند :  آزمايشات کنترل شده 

 ، FM تصادفی و بيماری های ريوی، انسداد مزمن و

نتایج خالصه

نتیجه گیری  روش

مقدمه 

متریال و روش ها

ترجمه
مقاالت
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.BDPاFF ، FP ، BUD ، MF و VI يا SAL
همچنين اسكوپوس، شاخص تجمع پرستاری و ادبيات پيراپزشكی 
)CINAHL(  و اينترنت که دربرگيرنده ثبت آنالين آزمايشاتی 
را جستجو  کند  اشاره می   ICS/LABA توليدکنندگان  به  که 

گرديد.
فهرست کتب مرتبط با همه مقاالت انتخاب شده و مرور مقاالتی 
 COPD در ICS/LABA که شامل اطالعات درمان ترکيبی با
آزمون  نيز مرور شد. هر  با  ساير مقاالت مرتبط  رابطه  است در 
کلينيكی تصادفی، منتشر شده يا منتشر نشده، ارزيابی بيماران مبتال 

به  COPD  با يک ترکيب از ICS/LABA را دخيل گرديد.
انجام  آزمون کنترل تصادفی در مدت زمان حداقل 12 هفته 
پالسبو  يا  و  فعال  تداخالت  شامل  کنترلی  تداخالت  شد. 
انگليسی محدود شده است. مطالعات  به زبان  است. مطالعات 
فارماکوکينتيک، مطالعات اثبات مفهوم و آزمايشات با طراحی 

متقاطع را مستثنی کرديم.
با عنوان و  دو مشاهده گر به صورت غير مستقل مطالعات را 
چكيده ارزيابی کردند و آزمايشاتی را که  معيارهای الزم برای 

ورود به مطالعه را دارا می بودند غربالگری کردند.
و  اجماع و رضايت عمومی حل  با  بين مشاهده گرها  توافق  عدم 
فصل شد.حمالت متوسط به سمت شديد و تشديد حمالت سخت 
به عنوان معيار های ارزيابی خروجی برای اهداف متا آناليز مطالعات 
انتخاب شد. اطالعات را بر اساس تشديد COPD متوسط و شديد 
استخراج شد. COPD   متوسط به صورت تنفس ضعيف و بد 
که نياز به داروی بيشتری مانند استروئيدهای خوراکی و يا آنتی 
بيوتيک ها دارد و COPD شديد به صورت زوال سريع و ضعيف 
مند  نياز  و  شود  می  محسوب  زندگی  برای  تهديدی  که  تنفس 
زير  آناليز  يک  گرديد.  تعريف  است  بيمارستان  در  بستری شدن 
گروه يک پيشينه ای برای تشديد انتخاب آزمايشات کلينيكی که 
بيماران را از درمان طوالنی مدت با اکسيژن )LTOT( محروم 

نكرده بود، طراحی شد.

روش  و   Bayesian Markov زنجيره  يک  با  اوليه  آناليزهای 
 winBUGS در  Bayesian و نصب نرم افزار Monte Carlo
نسخه. 1,4,3 انجام شد. )انجمن تحقيقات پزشكی واحد بيو آماری، 

کمبريج، بريتانيای کبير(
متا اناليزBayesian دربرگيرنده داده ها، توزيع احتمالی، يک مدل 
با پارامترها و توزيع قبلی است  و به يک ابزار عمومی هنگامی که 
درمان های چند تايی موجود برای يک شرايط داده شده، تبديل 

شده است.
برای آناليز در winBUGS هر نمونه شامل 100 هزار تكرار بود 

که شروع همه انها با حالت سوزش همراه بود.
از احتمال پواسون و يک لينک ورود استفاده گرديد. هر جفت از 
درمان با تخمين يک ميزان خطر )HR(  خروجی مقايسه شده 
بود. مدل پواسون برای اطالعات تكرار شونده مانند: تعداد تشديد 
رخداد ها جايی که هر شخص ممكن است بيش از يک رخداد 
داشته باشد موثر است. ارزيابی تاثير ترکيب ICS/LABA روی 
شرايط متوسط به سمت شديد و تشديد حمالت از داده هايی بود 
که از آزمايشات انجام شده در يک نمونه موش به دست آمده بود  

استخراج گرديد .
زمانی که تعداد رخدادها در مطالعات داده شده، موجود نبود، تعداد 
مواردی که در تشديد شرايط تجربه شدند جايگزين گرديد . فرض 
شد که هر HR ورودی از يک توزيع نرمال نمونه برداری شده 
است و خطر در هر بازو بيش از دوره پيگيری ثابت ماند. همبستگی 
قطعات نشان داد که سراسر پروسه تكرار شونده، همبستگی است 
Brooks- مدل  قطعات  از   نرمال  مقدار  يک  که  داد  نشان  و 

Gelman-Rubin به صورت رضايت بخشی همگرا بود. 

آنالیز آماری

نتایج

ارزيابی گرديد که تناسب مدل ما معيار انحراف )DIC( اطالعات 
را به کار می برد. اين معيار مدافع انتخاب مدل با کمترين ارزش 
DIC در ميان يک سری از مدل های مقايسه ای برای داده 
های مشابه است. همه نتايج برای شبكه متا آناليز به عنوان ابزار 
ی با فواصل اعتبار 95% گزارش شده بودند. )CrIs(.   CrI ها 

معادل فاصله اطمينان  Bayesian هستند.

 

انتخاب مطالعه:
جستجو های پايگاه اطالعات الكترونيكی، 219 مطالعه 
را شناسايی کرده است. 174 مطالعه از بازنگری انتزاعی 
محروم شدند. 45 مطالعه باقيمانده برای جزئيات بيشتر 
بازنگری شدند. 27 مطالعه ديگر نيز به داليل مختلف 
داده  نشان   1 شكل  در  که  شدند  محروم  بازنگری  از 
منتشر  مطالعه   2 و  آنالين  مطالعه  اولين  است.  شده 
وب  و  اينترنت  در    )SUMIRE و   SFCT01( شده 
مقايسه  مطالعه   21 بود.  شده  پيدا  ها  سازنده  سايت 
شرايط  برای  را   ICS/LABA مختلف  ترکيب   5 ای، 
تا شديد و 13 مطالعه را برای تشديد سختی  متوسط 
که دربرگيرنده مجموعا 26868 و 19368 بيمار بود به 
در  بيماران  ويژگيهای  و  مطالعه  کردند.  دخيل  ترتيب 
جدول شماره 1 ارائه شده است. ميانگين سن ) 60-66 
سال( و سهم بيماران مرد )95% - %54 ( و ميانگين 
 FEV( پايه پيش بينی شده حجم بازدمی در 1 ثانيه
بود.  قابل مقايسه  : 33% - 47%( در طول مطالعات 
تعاريف تشديد COPD در طول مطالعات مشابه بود. 
)جدولS1(. شبكه درمان در شكل شماره 2 نشان داده 
که  داد  تشكيل  را  ای  بسته  شبكه  درمان،  است.  شده 

امكان تجزيه و تحليل مقايسها را می داد. 

هر جفت از درمان با 
تخمین یک میزان خطر 
)HR(  خروجی مقایسه 
شده بود. مدل پواسون 
برای اطالعات تکرار 
شونده مانند: تعداد 
تشدید رخداد ها جایی 
که هر شخص ممکن 
است بیش از یک رخداد 
داشته باشد موثر است 

جدول 1

ویژگیهای مطالعه 
آزمایشات داده ها را روی 
تعداد نهایی حمالت و یا 
میانگین ساالنه میزان 
تشدید حمالت را نشان 
می دهد.

 219 reports identified and titles and 
abstracts screened against inclusion criteria 

 

 

174 studies deemed not 
relevant and excluded 

 

45 full text retrieved and screened 
for detailed evaluation 

 

Excluded (n=27) 
Wrong design: 2 

Wrong outcome: 7 
Review: 1 

Duplicate/spin-off: 17 

 

Additional three 
studiesfound on 
further search 

 

21 studies included in 
quantitative synthesis (mixed-

treatment comparisons 
andmeta-analyses) (Table 1) 

 

ترجمه
مقاالت

ترجمه
مقاالت



84

نشریه درمان یاب شماره 7/ بهار 94

85

Figure 2 Diagram displaying the network 
of eight arms involved in the Bayesian 
analyses.
Notes: The links between nodes are 
used to indicate a direct comparison 
between pairs of treatments. The 
numbers shown along the link lines 
indicate the number of trials comparing 
pairs of treatments head-to-head.
Abbreviations: BDP, beclomethasone 
dipropionate; BUD, budesonide; FF, 
fluticasone furoate; FM, formoterol; FP, 
fluticasone propionate; ICS, inhaled 
corticosteroids; LABA, long-acting beta 
agonists; MF, mometasone furoate; 
PLB, placebo; SAL, salmeterol; VI, 
vilanterol.

شکل 2

نمودار، شبکه هشت 
بازوی درگیر در 
 Bayesian آنالیزهای
را نشان می دهد.

FP/ سایز نمونه برای
SAL، BUD/FM، FF/
BDP/ و VI، MF/FM

FM، به ترتیب 7938، 
4583، 3878، 2251 و 
718 بود.

شکل5
تخمین اثر تجمع یافته روی تشدید 
حمالت حاد برای همه ترکیبات 
استنشاقی در مقابل پالسبو

به  متوسط  حدود  در  مطالعات،  انحراف  ريسک  کلی،  طور  به 
پايين ظاهر شده است. 11 مورد از 21 مطالعه به منظور تجزيه 
بودند.  ارائه شدند. همه مطالعات دو سو کور  و تحليل درمان 
به  ای که  نويسنده هيچ مطالعه  به عقيده  )جدول شماره 1(. 
صورت شفاف بايد از آناليز مستثنی شود وجود نداشت که به 
دليل تفاوت در ويژگيهای پايه يا کيفيت ضعيف و پايين آنها 

است.
حمالت  تشديد  موارد  روی   ICS/LABA ترکيبات  مقايسه 

متوسط به شديد:
ICS/ ترکيب  هر  از  مختلف  های  گونه  کارايی  که  هنگامی 

 BUD / به طور جداگانه ارزيابی شدند، همه آنها بجز LABA
 12/200 µg BDP / FM (و )12µg/400µg(12/400 FM
)µg 200 /12 در کاهش تشديد حمالت متوسط به شديد در 
مقايسه با پالسبو موثر بودند. هنگامی که به طور کلی کارايی 
هر ترکيب ICS/LABA ارزيابی شد )تمامی دزهای هر يک 
از ترکيبات( همه بجز BDP/FM سبب کاهش تشديد شرايط 

متوسط به سخت شدند.. )شكل شماره 3(. 

کیفیت روش مطالعات

Abbreviations: BDP, beclomethasone dipropionate; BUD, 
budesonide; FF, fluticasone furoate; FM, formoterol; FP, 
fluticasone propionate; MF, mometasone furoate; SAL, salmeterol; 
VI, vilanterol.

Figure 4 Pooled effect estimate on moderate-to-severe exacerbations 
for all combined inhalers versus long acting beta-agonist. Abbreviations: 
BDP, beclomethasone dipropionate; BUD, budesonide; FF, fluticasone 
furoate; FM, formoterol; FP, fluticasone propionate; MF, mometasone 
furoate; SAL, salmeterol; VI, vilanterol.

Figure 5 Pooled effect estimate on severe exacerbations for all combined inhalers versus placebo. 
Abbreviations: BDP, beclomethasone dipropionate; BUD, budesonide; FF, fluticasone furoate; FM, formoterol; 
FP, fluticasone propionate; MF, mometasone furoate; SAL, salmeterol; VI, vilanterol.

ترکيب BDP/FM کمترين سايز نمونه را داشت. از 718 مورد 
 ،3878=n و MF/FM ،2251=n( در مقايسه با ساير ترکيبات
FP/SAL ،12354=BUD/FM، n ،7,667=FF/VI، n( همه 
 ،50/250 FP/SAL ،25/50  FF/VI به جز درمانی  ترکيبات 
کاهش  سبب   12/BDP / FM200 و   12/400 BUD/FM
تشديد حمالت متوسط به شديد نشدند و با LABA به تنهايی 

مقايسه شدند.
 هنگامی که به طور کلی کارايی هر  ترکيب  ICS/LABA با 
LABA به تنهايی مقايسه شد، BDP/FM تنها ترکيبی بود که 

باعث کاهش تشديدحمالت متوسط به شديد نشد. 
)شكل شماره 4(. 

از دوز  تر  موثر   ICS/LABA مقايسه مستقيم دوز متوسط در 
باالی ترکيبات ICS/LABA در کاهش تشديد حمالت متوسط 

به شديد بود.
مدل های تصادفی، امتيازهای DIC پايين تری را نسبت به مدل 
های تثبيت شده به دست آوردند. بنابراين مدل های تصادفی برای 

آناليزهای باال استفاده شدند.

شکل 6
تخمین اثر تجمع یافته روی تشدید 
حمالت حاد برای همه ترکیبات 
استنشاقی در مقابل بتاآگونیست 
های طوالنی اثر 

Abbreviations: BDP, beclomethasone dipropionate; BUD, budesonide; FF, fluticasone furoate; FM, formoterol; 
FP, fluticasone propionate; MF, mometasone furoate; SAL, salmeterol; VI, vilanterol.

يک آناليز زير گروه برای تشديد حمالت حاد اجرا شد. انتخاب آزمايشات کلينيكی که بيماران از دريافت 
LTOT محروم نشده بودند، مصرف BUD/FM  حمالت حاد  را در مقايسه با LABA  در نمونه 

جمعيتی کاهش نداد.
هنگامی که فرموالسيون با دوزهای  BUD/FM 9/160 ,  9/320 به تنهايی ارزيابی شدند، نتايج تغيير 
پيدا نكرد. آناليز زير گروه برای  BUD/FM در مقابل پالسبو يا ساير ترکيبات  ICS/LABA به واسطه 

نقص در داده ها قابل انجام نبود.
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آناليزها نشان داد که بيشتر ترکيبات ICS/LABA تشديد حمالت متوسط 
به حاد را در مقايسه با پالسبو و LABA کاهش داده است. اما هيچ کدام از 
آنها تشديد حمال ت حاد را کاهش ندادند. اين اولين مطالعه ای است که اثر 
کالسه شده ترکيبات ICS/LABA در کاهش متوسط حمالت متوسط به 
 BUD/FM يعنی HCS/LABA حاد را نشان می دهد. تعدادی از ترکيبات
12/400 و BUD/FM 12/200 موفق به کاهش تشديد حمالت متوسط به 
حاد شدند. اگرچه سايز نمونه های اين فرموالسيون ها بيشتر از ساير ترکيبات 

نبود.
در مطالعه TORCH ، FP/SAL 25/500 به ترتيب تشديد حمالت حاد 
را هنگامی که با پالسبو مقايسه شد، کاهش داد ولی با LABA اينگونه نبود.

4 مطالعه، 3 مطالعه برای FP/SAL 25/500 )دربرگيرنده TORCH( و 
يک مطالعه برای 250/50  در آناليزهای ما برای FP/SAL را شامل شده 
 FP/SAL ،بود..)جدول شماره 1(. يک مطالعه نيز منتشر نشد. در آناليزهای
تشديد حمالت حاد را در مقايسه با پالسبو يا LABA کاهش نداد. نتايج 
هنگامی که دو دوز مختلف  از FP/SAL به صورت انفرادی آناليز و يا ترکيب 
شده بود، تغيير نكرد و مستثنی شدن از مطالعات منتشر شده همچنين تاثيری 
امكان وجود دارد که مطالعه TORCH حداکثر  اين  نداشت.  نتايج  روی 
تاثير FP/SAL را روی تشديد حمالت حاد داشته باشد. تعداد بيمارانی که 
آناليزهای FP/SAL را برای آنها به کار برده شده بود 7938 در مقايسه با 
6112 در مطالعه TORCH بود. آناليز Bayesian به طور عمده %95  ، 
 Bayesian وسيع تری را نسبت به غالب روش ها داشت. زيرا رويكرد CrIs
شامل همه منابع نامعلوم به داخل مدل بود. از طرف ديگر اين امكان وجود 
بيشتری در  است رقت  اطالعات هتروژن ممكن  با  آناليز مخلوط  دارد که 

داده های TORCH داشته باشد.
Nannini و همكارانش 2 مطالعه 17 و 19 را مخلوط کردند و از ضريب 
 BUD/FM و متوسط ميانگين استفاده کردند. در خاتمه نشان دادند که
تشديد حمالت حاد را در مقايسه با پالسبو کاهش داده است. 4 مطالعه را 
برای BUD/FM شرکت داده ايم که در برگيرنده يک مطالعه منتشر نشده 

است که تاثير ان را روی تشديد حمالت حاد ارزيابی می کند.
تعدادی از نتايج و رخداد ها را بر روی هر  شخص در سال به کار برديم که 
مشاهده و آناليز داده ها با استفاده از مدل پواسون  برای تكرار رخداد موثر 

است. جايی که هر شخص ممكن است بيش از يک حمله داشته باشد.
تفاوت در روش و تعداد مطالعات شرکت داده شده بايد تفاوت نتايج را در بين 
مطالعات Nannini و مطالعات ما نشان دهد. مطالعات 12 و 13 منتشر نشده 

تاثيری در نتايج آناليز نداشت.
مطالعات ما محدودیت هایی را به دنبال داشت:

اول اينكه: اينطور به نظر می رسد که هيچ تفاوت معنی داری در کارايی ميان 
فرموالسيون های مختلف LABAs و ICS ها هنگامی که آنها به تنهايی 

استفاده می شوند وجود ندارد. در آناليزهای ما 8 مطالعه 
بازوی پالسبو نداشتند. تالش شد مطالعات  يک 

بيشتری را برای درک بيشتر، مقايسه مصرف 

مستقيم و غير مستقيم با يک شبكه بزرگ به کار بريم. برای اطمينان از 
آناليزها، کارايی ترکيبات ICS/LABA تثبيت شده بر روی پالسبو را مقايسه 

شد ولی نتايج تغيير نكردند.
هيچ مطالعه ای به صورت مستقيم برای مقايسه BDP/FM با پالسبو وجود 
نداشت. )شكل 2( بنابراين BDP/FM نمی توانست در برگيرنده آناليزهای 

اين چنينی باشد.
دوم اینکه: تعدادی از حمالت حاد را برای هر شخص که در سالهای مختلف  
مشاهده شده بود به کار برديم. کارايی ترکيبات MF/FM از يک مطالعه ای 

مشتق شده بود که تشديد رخداد حمالت متوسط به حاد را نشان می دهد.
شماری از موضوعات را در جايی که تشديد حمالت برای اين بازو است به 
MF/ کار برديم زيرا مستثنی کردن اين مطالعه ممكن است از احاطه بازوی

FM ممانعت کند. همچنين به اين نتيجه رسيديم نقطه تخمين کارايی هنگام 
استفاده کردن از موضوعات به جای رخدادها بايد کامال مشابه باشد زيرا HR را 
به جای ميانگين اختالف از ارزيابی پارامترهای خروجی انتخاب کرديم به عالوه 
مستثنی کردن بازوی MF/FM تاثيری روی نتايج ساير ترکيبات درمانی ندارد.
سوم اینکه: ما ساير خروجی ها مانند: ميزان مرگ و مير يا کيفيت زندگی را 
 ICS/LABA دخيل نكرديم. هيچ آزمايش کنترل شده تصادفی از ترکيبات
به عنوان نشانه سودمندی در مرگ و مير نشان داده نشده است؛ حتی اگر ما 
نشانه ای از مرگ و مير با آناليزهای اخير را پيدا کنيم. يک متاآناليز قبلی موفق 
به نمايش مرگ و مير با ترکيب ICS/LABA شده است. ما همچنين به 
اين نتيجه رسيديم که جلوگيری از تشديد حمالت ممكن است سبب بهبود 
ICS/ کيفيت زندگی شود که در حال حاضر در متاآناليز های قبلی با ترکيبات

LABA در مقايسه با پالسبو اثبات شده است.
چهارم اینکه: هتروژنی کلينيكی آزمايشاتی که در آناليزهای دخيل شدند، 

ممكن است تاثيراتی در درمان داشته باشند. برای مثال:
تنها 7 مورد از 23 مطالعه شامل بيمارانی است که LTOT را برای 12 ساعت 
يا بيشتر دريافت کردند.)جدول شماره 1(. آناليز زيرگروهها به مطالعاتی از 
بيماران محدود شده است که LTOT دريافت کردند و موفق به نمايش 
درمان ترکيبات ICS/LABA در مقابل LABA به تنهايی شده است؛ که 
در کاهش تشديد حمالت سخت موثر بوده است. آناليزهای زيرگروهها تنها 
برای BUD/FM در مقابل LABA به دليل نقص در داده ها به تنهايی 

امكان پذير بوده است. 
مطالعات بيشتر، نيازمند آزمايش تاثير يک ترکيب ICS/LABA در تشديد 
حمالت حاد در بيشتر بيمارانی است که تحت تاثير حمالت حاد بودند و با 

وجود COPD ، LTOT دريافت می کردند.
  ICS/LABA در خاتمه، اناليزهايی که انجام داديم اثبات کردند که ترکيبات
تاثير کالسه شده ای با توجه به جلوگيری از تشديد COPD داشتند. هيچ 
ICS/ فرموالسيون ويژه ای بهتر از ديگری وجود ندارد. دوز متوسط ترکيب

LABA موثرتر از دوز باالی ICS.LABA بود.
از ترکيبات ICS/LABA تشديد حمالت حاد را در مطالعات  هيچ کدام 
ممكن   ICS/LABA ترکيب  با  درمان  ندادند.  کاهش   TORCH
مطالعه  در  شده  ارائه  پيشنهادات  از  تر  سودمند  نيست 

TORCH به منظور کاهش حمالت حاد باشند.
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COPD

Bayesian

FP/ در آنالیزهای ما
SAL تشدید حمالت 
حاد را در مقایسه با 
 LABA پالسبو یا
کاهش نداد. نتایج 
هنگامی که دو دز مختلف  
از FP/SAL به صورت 
انفرادی آنالیز و یا 
ترکیب شده بود، تغییر 
نکرد و مستثنی شدن از 
مطالعات منتشر شده 
همچنین تاثیری روی 
نتایج نداشت. 

References

ترجمه
مقاالت

ترجمه
مقاالت



88

نشریه درمان یاب شماره 7/ بهار 94

89

ترجمه
مقاالت

درمان ترکيبی با اسپری بينی 
آزالستين و فلوتيکازون

 در بيماران با رینيت آلرژی فصلی
ــب  ــا ترکي ــتين را ب ــی آزالس ــپری بين ــر اس ــه ای اث ــچ مطالع ــم هي ــه می داني ــی ک ــا جاي ت
اســپری های کورتــون بررســی نكــرده اســت. اگرچــه اســتفاده از آن هــا به صــورت ترکيبــی رايــج 

اســت.

ــكازون  ــا اســپری فلوتي ــا اســپری آنتی هيســتامين آزالســتين ب ــم آي ــدف: مشــخص کني ه
ــد. ــاد کن ــی ايج ــا به تنهاي ــدام از آن ه ــر هرک ــه اث ــبت ب ــتری را نس ــر بيش ــد اث می توان

ــرده افشــانی ســرو در  ــور در فصــل گ ــش دوســوی ک ــه آزماي ــی 2 هفت روش: به طــور تصادف
کوهســتان تگــزاس صــورت گرفــت. 151 بيمــار بــا آلــرژی متوســط تــا شــديد به طــور تصادفی 

در ايــن درمــان قــرار گرفتنــد.
1- آزالستين 2 اسپری در هر سوراخ بينی 2 بار در روز

2- فلوتيكازون 2 اسپری در هر سوراخ بينی يک بار در روز
3- آزالســتين 2 اســپری 2 بــار در روزبــه همــراه فلوتيــكازون 2 اســپری در هــر ســوراخ بينــی 

يک بــار در روز

 (TNSS)total nasal symptom Score( نتیجــه: در هــر 3 گــروه بهبــودی قابل توجــه آمــاری
بعــد از دو هفتــه وجــود داشــت. ) ( بهبــودی کل عالئــم بينــی %27/1 بــا اســپری فلوتيــكازون- 

%24/8 بــا آزالســتين و %37/9 بــا درمــان ترکيــب آزالســتين و فلوتيــكازون ايجاد شــد.

ــان به صــورت  ــا درم ــی نســبت ب ــان ترکيب ــا درم ــودی قابل توجهــی در TNSS ب ــه: بهب نتیج
جداگانــه ايجــاد شــد در مقايســه بــا مطالعــات قبلــی کــه اثــری از آنتی هيســتامين خوراکــی 
بــا کورتــون هــا بــه وجــود نيامــده بــود. اســپری آزالســتين و فلوتيــكازون به صــورت ترکيبــی 
توانســتند نتايــج مفيــد و عمــده ای در کاهــش عالئــم رينيــت آلــرژی فصلــی در مقايســه بــا 

ــه وجــود آورد. ــه ب ــان هرکــدام به صــورت جداگان درم

مقدمه:
در  مورداســتفاده  داروهــای  رايج تريــن 
ــتامين  ــی آنتی هيس ــک فصل ــت آلرژي ريني
هســتند.  کورتــون  اســپری  و  خوراکــی 
مطالعــات بالينــی نشــان می دهــد کــه نســل 
دوم آنتی هيســتامين مثــل ســيتريزين و 
فكســوفنادين تأثيــر خــوب را ايجــاد می کند 
ــرات  ــه اث ــه نظــر می رســد ک ــه ب به طوری ک
ســيتريزين از لوراتاديــن هــم بيشــتر اســت. 
بازنگــری آزمايش هــای بالينــی کنترل شــده 
به طــور مســتقيم بيــن اســپری کورتــون بــا 
ــد  ــی مقايســه ش ــی هيســتامين خوراک آنت
ــپری  ــه اس ــد ک ــه می رس ــن نتيج ــه اي و ب
آنتی هيســتامين  بــه  نســبت  کورتــون 
خوراکــی در تســكين بيمــار از عالئــم رينيت 

ــد. ــری دارن ــرژی برت آل
بينــی  اســپری  تنهــا  آزالســتين 
ــان  ــرای درم ــل دوم ب ــتامين نس آنتی هيس
ــک  ــر آلرژي ــی و غي ــک فصل ــت آلرژي ريني

می شــود. پيشــنهاد 
ــی  ــتامين خوراک ــا آنتی هيس ــه ب در مقايس
نــوع  از  آزالســتين در طــی مطالعــه ای 
قابل توجهــی  به طــور  کنتــرل،  پالســبو 
ــرادی  ــا اف ــه ب ــت را در مقايس ــم ريني عالئ

کــه هنــوز عالئــم آن هــا بعــد از درمــان لوراتاديــن و 
ــيد. ــود بخش ــود بهب ــده ب ــی مان ــوفنادين باق فكس

ــان  ــور همزم ــه به ط ــی ک ــه بيماران ــن مطالع در اي
ــت  ــوفنادين درياف ــا فكس ــن ي ــا لوراتادي ــتين ب آزالس

می کردنــد بهبــودی بيشــتری در مقايســه بــا درمــان بــا 
ــتند. ــی نداش ــتين به تنهاي آزالس

ــون در  ــپری کورت ــا اس ــور ب ــوی ک ــه دو س ــه مطالع در 2 هفت
بيمــاران بــا رينيــت آلرژيــک فصلی بــا دوز آزالســتين 1 اســپری 
در هــر ســوراخ 2 بــار در روز تأثيــرات قابل توجهــی را در مقايســه 
بــا اثــر بودزنايــد 2 اســپری در هــر ســوراخ 2 بــار در روز و 

ــار در روز نشــان داده اســت. ــازون 2 ب بكلومت
ــت  ــا ريني ــاران ب ــور در بيم ــوی ک ــش دو س ــه آزماي  در 6 هفت
آلرژيــک فصلــی آزالســتين 1 اســپری در هــر ســوراخ دو بــار در 
ــار در روز در مقايســه  ــن 1 ميلی گــرم يک ب ــرص لوراتادي روز و ق
بــا حالــت پايــه بهبــودی در عالئــم رينيــت داشــته اســت. در يک 
آزمايــش دو ســوی کــور 2 هفتــه ای بــرای بيمــاران بــا رينيــت 
آلرژيــک فصلــی آزالســتين يــک اســپری در هــر ســوراخ بينــی 
ــار در  ــرم يک ب ــيتريزين 10 ميلی گ ــرص س ــار در روز و ق دو ب
ــب %61 و 67%  ــه ترتي ــم ب ــودی عالئ ــاز بهب ــر امتي روز حداکث

بــوده اســت.
ــی در  ــک فصل ــت آلرژي ــا ريني ــاران ب متأســفانه بســياری از بيم
ــه  ــم را ب ــت تســكين از عالئ ــن حال ــی بهتري درمــان تــک داروي
ــج  ــط کال ــده توس ــش انجام ش ــک آزماي ــد. در ي ــت نياوردن دس
ــكا بيشــتر از %75 از پزشــكان  ــوژی آمري ــرژی وايمنول آســم، آل

آلرژيســت عــدم تســكين کافی 
ــر  ــل تغيي ــوان دلي ــم را به عن عالئ
داروهــا و درمــان ترکيبــی ذکــر کردنــد.

ــا  ــون ه ــی و کورت اگرچــه آنتی هيســتامين خوراک
ــدارک  ــی ارزش م ــوند ول ــخه می ش ــم نس ــره باه ــور روزم به ط
ــا  ــن داروه ــا اي ــی ب ــان ترکيب ــه درم ــد ک ــی نشــان می ده بالين
ــدارد. ــا ن ــورت تنه ــون به ص ــه کورت ــبت ب ــتری نس ــر بيش تأثي

مــا پيشــنهاد داديــم کــه 2 دارو بــا مكانيســم عملكــرد مختلــف 
زمانــی کــه به صــورت ترکيبــی اســتفاده می شــود تأثيــر 
ــتفاده  ــی اس ــه به تنهاي ــی ک ــه زمان ــبت ب ــد نس ــتری دارن بيش
ــريع  ــی س ــتين خيل ــتامنيک آزالس ــی هيس ــر آنت ــوند. اث می ش
احســاس می شــود و بــا اســتفاده مــداوم اثــرش باقــی می مانــد.

روش ها
بیماران

ــر روی بيمــاران بــاالی 12 ســال و ســابقه حداقــل 2  مطالعــه ب
ــه  ــتند به طوری ک ــرو داش ــرده س ــه گ ــبت ب ــرژی نس ــال آل س
ــوده  ــت ب ــل مثب ــال قب ــت در س ــرژی پوس ــش آل ــواب آزماي ج

اســت.
طراحی مطالعه

ــن 7  ــان بي ــور همزم ــور به ط ــوی ک ــی دو س ــش تصادف آزماي
دســامبر 2005 تــا 17 فوريــه 2006 در 5 محــل انجــام شــد کــه 

طــی فصــل گرده افشــانی ســرو کوهســتان تگــزاس بود. شــمارش 
ــا مشــخص کنــد  گرده هــا در هــر محــل آزمايــش انجام شــده ت
کــه گــروه ســرو در طــول آزمايــش وجــود داشــته اســت. هــدف 
ــتين و  ــی آزالس ــان ترکيب ــتر درم ــر بيش ــزان تأثي ــی مي بررس
فلوتيــكازون در مقايســه بــا هــر يــک از داروهــا به تنهايــی بــوده 
اســت. تأثيــر اوليــه تغييرپذيــری از ابتــدای کار تــا 14 روز بــرای 
کل درمــان دوســوی کــور در امتيــاز کلــی عالئــم مثــل آبريــزش، 

عطســه، خــارش، گرفتگــی بــه وجــود آمــد.
تأثير ثانويه نشان داد که:

1- تغييــر نســبت بــه پايــه بــرای هريــک از عالئــم اختصاصــی 
ــان در دوره درم

ــای  ــاز عالمت ه ــا روز 14 در امتي ــه ت ــه پاي ــر نســبت ب 2- تغيي
اختصاصــی

3- تغييــر نســبت بــه پايــه تــا روز 14 در بهبــود کيفيــت زندگــی 
فراد ا

بــه بيمــاران گفتــه شــد کــه دوز صبــح را بــه فاصلــه 15 تــا 30 
دقيقــه مصــرف کننــد.

ــل از  ــی قب ــپری های بين ــرف اس ــدت مص ــوزش روش در م آم
ــود. ــاران داده می ش ــه بيم ــه ب ــروع دوره مطالع ش

ــتفاده  ــای مورداس ــام داروه ــاران از ن ــه بيم ــی دوره مطالع در ط
بی اطــالع بودنــد.

ــاران  ــور، بيم ــوی ک ــه ای و دو س ــه 2 هفت ــول دوره مطالع در ط
امتيــاز عالئمشــان را طــی دو نوبت صبــح و عصــر روی کارت های 

ــد. ــت می کردن ــه ثب روزان
قبــل از مصــرف دوز صبــح و عصــر داروهــای موردمطالعــه، 
ــد به طوری کــه شــدت  ــم را ثبــت می کردن بيمــاران شــدت عالئ

ــود. ــی ب ــل ارزياب ــم در طــول 12 ســاعت قبــل قاب عالئ
عالئم اختصاصی TNSS با 4 مقياس زير سنجيده می شود.

صفر که شامل هيچ عالمتی نيست.
يک که شامل عالئم خفيف است.

دو شامل عالئم متوسط است.
سه شامل عالئم شديد است.

تحلیل آماری
ــرار  ــه ق ــن مطالع ــت اي ــی تح ــورت اتفاق ــه به ص ــی ک بيماران

گرفتنــد توســط يــک نرم افــزار انتخــاب شــدند.
ــد از 14 روز  ــن بع ــه و همچني ــرروز مطالع ــان در ه ــج درم نتاي

ــد. ــن می ش ــه در TNSS تعيي ــر از پاي ــق تغيي طب
پايــه TNSS به صــورت ميانگيــن امتيــازات TNSS در طــول 5 روز 

دوره درمــان پالســبو تعييــن می شــود.
ــه  ــس مقايس ــل واريان ــتفاده از تحلي ــا اس ــی ب ــای درمان گروه ه

می شــوند.
از اطالعــات حاصــل در ايــن مطالعــه توزيــع يكنواخــت و زمــان 

بــه دســت آمــد.
ــول 14 روز دوره  ــه در ط ــر متوســط از پاي ــوان تغيي TNSS به عن

مطالعــه بررســی شــد.
بررســی های بيشــتر شــامل تغييــر متوســط TNSS از حالــت پايــه 
بــرای روزهــای مطالعــه فــردی و عالئــم فــردی و درصد متوســط 

تغييــر از پايــه در طــول 14 روز دوره مطالعــه شــد.
1- فعاليت
2- خواب

3- نداشتن عالئم چشمی و بينی
4- مشكالت عملی

5- عالئم بينی
6- عالئم چشمی

7- فاکتورهای حسی
در ايــن مطالعــه تغييراتــی از پايــه در فشــارخون، تعــداد تنفــس، 

دمــای بــدن و معيارهــای حياتــی بــدن مشــاهده می شــود.
نتایج

وضعیت بیماران
151 بيمــار بــرای درمــان دو ســوی کــور در 

5 مرکــز به طــور تصادفــی انتخــاب شــدند.
از 151 بيمــار، 150 نفــر عالئــم را به صــورت 

روزانــه ثبــت کردند.
داده هــای 151 بيمــاری کــه به صــورت 
ــد. ــز ش ــد آنالي ــده بودن ــی انتخاب ش تصادف

147 بيمــار دوره درمــان دو ســوی کــور 
ــد. ــل کردن ــه ای را تكمي دوهفت

همــه بيمــاران در گــروه اســپری بينــی 
آزالســتين دوره دو هفتــه ای مطالعــه را نيــز 

ــد. ــل کردن تكمي
ــا  ــار ب ــک بيم ــكازون ي ــو تي ــروه فل در گ
ــه  رضايــت صرف نظــر کــرد و يــک بيمــار ب
ــر نداشــتن دارو از مطالعــه خــارج  خاطــر اث

شــد.
در گــروه درمــان ترکيبــی 2 بيمــار بــه 
ــار  ــتورالعمل ها کن ــام دس ــدم انج ــر ع خاط

ــدند. ــته ش گذاش
شاخص های آماری

پايــه  ازنظــر  گروه هــای تحــت درمــان 
ــه  ــی مقايس ــخصه های بالين ــاری و مش آم
ــال  ــاران 37/2 س ــط بيم ــن متوس شدند.س
)محــدوده 12 تــا 73 ســال( و اکثــر بيمــاران 
زنــان بودنــد و ميانگيــن ســابقه آلــرژی 
بــه گروه هــای درخــت ســرو کوهســتان 

ــود. ــال ب ــزاس، 17 س تگ
اثر اوليه

ــه در TNSS در  ــه پاي ــه نســبت ب ــرات اولي اث
ــودی  ــدول 2 بهب ــر کرد.ج ــه تغيي دو هفت
گــروه  در 3  را  عالئــم  تک تــک  و   TNSS

تحــت درمــان نشــان می دهد.امتيــازات 
بــا  درمانــی  گروه هــای  پايــه  عالئــم 
ــر  ــه ه ــود و نتيج ــه ب ــر قابل مقايس يكديگ
3 گروه درمانــی ازنظــر آمــاری بهبــودی 
قابل توجهــی را نســبت بــه پايــه نشــان داد. 

P(  ›0/100(
بــا  پايــه  بــه  نســبت   TNSS بهبــودی 
فلوتيــكازون ٪27/1، بــا آزالســتين ٪24/8 و 
 P› 0/05 ) .ــود ــا درمــان ترکيبــی ٪37/9 ب ب
ــی( ــا به تنهاي ــدام از داروه ــه هرک ــبت ب نس
ميــزان بهبــودی در درمــان ترکيبــی ٪13 و 
٪11 در مقايســه بــا درمــان بــا آزالســتين و 

فلوتيــكازون بــه ترتيــب وجــود داشــت.
ــتری در  ــودی بيش ــرفت بهب ــوح پيش به وض
ــبت  ــتر از ٪40( نس ــی )بيش ــان ترکيب درم
بــه فلوتيــكازون و آزالســتين به تنهايــی 

قابل دســتيابی اســت.
P 0/007= آزالستين
P 0/02 = فلوتيكارون

اثر ثانویه
ــا روز  ــه پايــه ت - ميــزان تغييــرات نســبت ب

ــی: ــم اختصاص 14 در عالئ
ــی  ــم اختصاص ــه عالئ ــی هم ــان ترکيب درم
ــا  ــک از داروه ــا هري ــه ب TNSS را در مقايس

ــودار 1( ــيد. )نم ــود بخش ــی بهب به تنهاي
درمــان ترکيبــی از نظــر آمــاری نســبت بــه 
آزالســتين و فلوتيــكازون به تنهايــی برتــری 

داشــت به اين ترتيــب کــه ٪48 بهبــودی در گرفتگــی بينــی،56٪ 
بهبــودی در خــارش بينــی، ٪58 بهبــودی در آبريــزش بينــی و 

٪46 کاهــش عطســه را ايجــاد کــرد.

- تغييــر از پايــه تــا روز 14 در TNSS در روزهــای مطالعــه 
اختصاصــی:

شكل 2 بهبودی را در 3 گروه درمانی نشان می دهد.
ترکيــب آزالســتين و فلــو تيــكازون از نظــر آمــاری به آزالســتين 
به تنهايــی در روزهــای مطالعــه 3 تــا 14 و نســبت بــه فلوتيكازون 

به تنهايــی در روزهــای 4 و 6 تــا 11 برتــری داشــت.
- تغيير از پايه تا روز 14 در کيفيت زندگی

هــر ســه گــروه از لحــاظ کيفيــت زندگــی بهبــودی قابل توجهــی 
)0001/0=P( .را نشــان دادنــد

در  افــراد  زندگــی  کيفيــت  در  پايــه  حالــت  از  تغييــرات 
ــكازون 1/47  ــروه فلوتي ــتين 1/21، در گ ــا آزالس ــی ب گروه درمان

و در گــروه درمــان ترکيبــی 1/92 بــوده اســت.
درنتيجــه کيفيــت زندگــی در گــروه درمــان ترکيبــی نســبت بــه 
ــی  ــودی قابل توجه ــی، بهب ــكازون به تنهاي ــو تي ــتين و فل آزالس

داشــت.
ایمنی

در هر 3 گروه درمانی دارو به خوبی تحمل شد.
شــايع ترين عارضــه طعــم تلــخ دارو بــود. )٪8/2 در گــروه 
آزالســتين، ٪2 در گــروه فلوتيــكازون و ٪13,5 در گــروه درمــان 

ــی( ترکيب
عارضــه ديگــر دارو، ســردرد بــود )٪4/1 در گــروه آزالســتين، 4٪ 

در گــروه فلوتيــكازون و ٪5/8 در گــروه درمــان ترکيبــی(
هيــچ تغييــر قابل توجهــی از ابتــدا تــا روز 14 مطالعــه مشــاهده 

. نشد
بحث و بررسی

ــا  ــی ب ــان ترکيب ــتر درم ــر بيش ــوح تأثي ــه به وض ــن مطالع در اي
ــتروئيد  ــی کورتيكواس ــپری بين ــورت اس ــتامين به ص آنتی هيس
ــه شــد.  ــا هرکــدام از ايــن )داروهــا( به تنهايــی ارائ در مقايســه ب
آزالســتين بــه همــراه فلوتيــكازون بهبــودی بيــش از 40 درصــد 
TNSS و تســكين بيــش از 48 درصــد احتقــان بينــی را نســبت به 

فلوتيــكازون تنهــا ايجــاد کــرد. تمامــی عالئــم و نشــانه های فردی 
مربــوط بــه عالئــم کلــی بينــی بــا درمــان ترکيبــی در مقايســه با 
درمــان بــا فلوتيــكازون يــا آزالســتين به تنهايــی بهبــود يافتنــد. 
)ايــن بهبــودی بــه ايجــاد آمــار معنــی داری منجــر شــد کــه در 
ــراه  ــه هم ــكازون ب ــوم و فلوتي ــتين در روز س آن مقايســه آزالس
ــودی در  ــه اســت و بهب آزالســتين در روز چهــارم صــورت گرفت
ــان  ــا درم ــته ب ــور پيوس ــی به ط ــه بين ــوط ب ــی مرب ــم کل عالئ

ــت. ــه اس ــک دوره 14 روزه افزايش يافت ــول ي ــی در ط ترکيب
ــی  ــاران به خوب ــط بيم ــی توس ــم ترکيب ــه رژي ــن مطالع در اي
ــار  ــته های بيم ــق نوش ــاق از طري ــرش و انطب ــد. پذي ــل ش تحم

ــد و... ــی گردي ارزياب
پذيــرش و انطبــاق بيــش از 98 درصــد در هــر گــروه درمــان بود. 
ــروه  ــم تلخــی و ســردرد در گ ــزان کمــی طع ــروز مي ــراز ب به غي
درمــان ترکيبــی، ديگــر هيــچ عــوارض جانبــی در بيــش از يــک 
بيمــار گــزارش نشــد. خصوصــاً هيــچ افزايشــی در بــروز ســوزش 
ــكازون  ــتين و فلوتي ــا آزالس ــی ب ــزی از بين ــا خونري ــی و ي بين

ترکيبــی وجــود نداشــت.
ــه  ــرای رســيدن ب ــه بيــش از يــک دارو ب بســياری از بيمــاران ب
ــد. اگرچــه  ــاز دارن ــم ني ــت بخشــی از کنتــرل عالئ درجــه رضاي
ــی  ــات بالين ــردد، )مطالع ــز می گ ــی تجوي ــان ترکيب ــاً درم غالب
ــی  ــان ترکيب ــه درم ــد ک منتشرشــده نســبتاً کمــی وجــود دارن
ــی  ــی( ارزياب ــک ورم غشــاء مخاطــی بين ــت آلرژي ــرای ريني را ب

کرده انــد.
Nielsen و Dahl بيــن ســال های 1966 و 2001 بيمــاران را آناليــز 

کردنــد و هيچ گونــه تفــاوت قابل توجهــی را در تأثيــر ميــان 

ترجمه
مقاالت
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آزالستین با داشتن خاصیت 
ضدالتهابی دارای اثری سریع 
و طوالنی است. این محصول 
به عنوان آنتاگونیست گیرنده 
هیستامین H1 با گرایش زیاد، 

حدود 10 برابر کلرفنرامین است 
ضمن اینکه گرایش اندکی نیز به 

گیرنده های H2 دارد

ــتامين های  ــا آنتی هيس ــی ب ــل بين ــتروئيدهای داخ کورتيكواس
ــد.  ــزارش نكردن ــک را گ ــت آلرژي ــان ريني ــی جهــت درم خوراک
)مقالــه بررسی شــده توســط Akerlund و همــكاران و هيــچ 
شــواهدی را بــرای پيشــنهاد اين کــه منفعــت بالينــی بــا ترکيــب 
ــتامين  ــک آنتی هيس ــی و ي ــل بين ــتروئيد داخ ــک کورتيكواس ي
ــه دســت  ــد ب خوراکــی جهــت درمــان رينيــت آلرژيــک می توان

ــد(. ــد را گــزارش نكردن آي
بــا درمــان ترکيبــی در مطالعــه حاضــر نشــان می دهــد کــه عالوه 
بــر تفاوت هــا در مكانيســم عمــل بيــن آنتی هيســتامين ها 
ــدف  ــت ه ــه باف ــتقيم دارو ب ــر مس ــتروئيدها، تأثي و کورتيكواس
نيــز يــک عامــل مهــم بــرای اثــر ايــن ترکيــب اســت. برخــالف 
ــق  ــل دارو را از طري آنتی هيســتامين خوراکــی آزالســتين، تحوي
داخــل بينــی، مخــاط بينــی )مــكان التهــاب آلرژيــک( را مــورد 
هــدف قــرار داده و خطــر عــوارض جانبی سيســتميک و تداخالت 
دارويــی را کاهــش می دهــد و احتمــاالً بــا افزايــش غلظــت دارو 
در بافــت موضــع، اثــرات ضــد آلــرژی و ضــد التهابــی را افزايــش 

می دهــد.
هيچ موارد منع مصرف شناخته شـده ای در مورداسـتفاده همزمان 
از اسـپری بينی آزالسـتين و کورتيكواسـتروئيد داخل بينی وجود 
نـدارد. چنانچه آزالسـتين و فلوتيكازون باهم اسـتفاده می شـوند، 
مقـدار دارو و اجـرای هرکـدام از آن ها بايد با نيازهـای فرد با توجه 
به تعداد کل اسـپری ها در طول روز و زمان دوزها متناسـب باشـد. 
بيمـاران بـا عالئـم متوسـط تـا شـديد هنگامی کـه درمان شـروع 
می شـود می تواننـد باالتريـن مقـدار و دوز توصيه شـده را دريافت 
نماينـد و سـپس مقـدار دارو چنانچـه عالئم بهبود يابنـد می تواند 
تقليـل يابـد، درحالی کـه بيمـار بـا عالئـم کمتـر در آغـاز درمـان 
می توانـد دوزهـای پايين تـری را دريافـت نمايـد و اگـر تسـكين 
عالئـم بـه ميزان کافی حاصل نشـد مقـدار دارو را می توان افزايش 

داد.
شـامل  و  اسـت  مهـم  بسـيار  آلرژيـک  رينيـت  اقتصـادی  بـار 
و  داروهـا  و  پزشـک  ويزيـت  جملـه  از  مسـتقيم  هزينه هـای 
هزينه های غيرمسـتقيم مربـوط به کاهش در بازدهـی و بهره وری 
بـه دليـل عالئم رينيـت و يا عـوارض درمان اسـت. اگرچه روش ها 

متفـاوت هسـتند، هزينه مسـتقيم سـاالنه رينيت به ميـزان 5 
ميليـارد دالر )بـه روز شـده تـا سـال 2003...( و هزينه هـای 
غيرمسـتقيم سـاالنه به ميزان 9/7 ميليارد دالر برای رينيت 
آلرژيـک، غيـر آلرژيک و ترکيبـی که حـدود 60 ميليون نفر 
در اياالت متحـده سـاالنه بـه آن مبتـال شـده اند برآورد شـده 

است.
نامطلـوب درمـان منجـر درمـان  نتايـج 

بـه سـرخوردگی، نارضايتـی بيمـار 
می شـود. همچنين پزشـكان ممكن 

اسـت از اينكـه بيمـاران بـا رژيم هـای 
درمانـی تجويزشـده عليرغـم تالش هـای 

آن هـا جهت آمـوزش به بيمـاران موافقت ندارند 
دچـار نااميدی شـوند.

بـا توجـه به اثـر درمان ترکيبـی که در ايـن آزمايش 
نشـان داده شـد، هزينه کمتر مربوط به فلوتيكازون 

عمومی و وضعيت فرمول وار بسـيار ترجيح داده شـده اسپری بينی 
آزالسـتين هزينه کمتری را برای بيماران در مقايسـه با نسـل دوم 
آنتی هيسـتامين های خوراکـی مسـتلزم می کند، ترکيب اسـپری 
بينـی آزالسـتين و اسـپری بينی فلوتيـكازون ممكن اسـت برای 
بيمـاران قبـاًل بـه آلرژی هـای متوسـط تا شـديد و يـا آلرژی های 

فصلی مزمـن مقرون به صرفه باشـد.
در ايـن جمعيـت بيمـاران، آزالسـتين در ترکيب با اسـپری بينی 
فلوتيـكازون نسـبت بـه فلوتيـكازون به تنهايـی 40 درصـد و يـا 
بيشـتر، تسـكين عالئم رينيت آلرژيک فصلی بينی را سبب شوند. 
درمـان ترکيبـی در مقايسـه بـا درمان تـک دارويی و پيشـرفت و 
افزايـش بهبودی در طـول دوره مطالعه 14 روزه مشـاهده گرديد. 
ترکيـب به خوبـی تحمل شـد و تنها طعـم تلخ و سـردرد به عنوان 
عـوارض جانبی در تعداد کمی از بيماران گزارش شـدند. اسـتفاده 
از آزالسـتين داخـل بينـی در ترکيب بـا فلوتيـكازون داخل بينی 
ميـزان قابل توجهـی بهبـودی در عالئـم رينيـت در بيـن بيماران 

مبتالبـه آلـرژی گرده سـرو کـوه تگزاس ايجـاد کرد.
اسـپری بينی آزالسـتين و اسـپری بينی فلوتيكازون استفاده شده 
در ترکيـب ممكـن اسـت منفعـت بالينـی قابل توجهـی را بـرای 
بيمـاران مبتالبـه رينيـت آلرژيـک فصلـی در مقايسـه درمـان بـا 

هرکـدام از ايـن عوامـل دارويـی به تنهايـی فراهـم نمايند.

 در یک آزمایش انجام شده توسط کالج 
آسم، آلرژی وایمنولوژی آمریکا بیشتر 
از %75 از پزشکان آلرژیست عدم تسکین 
کافی عالئم را به عنوان دلیل تغییر داروها 
و درمان ترکیبی ذکر کردند

ــت  ــان را تح ــراد جه ــر از اف ــا نف ــت ميليون ه ريني
تأثيــر خــود قــرار داده و منجــر بــه کاهــش کيفيــت 
زندگــی افــراد و همچنيــن اعمــال هزينه هــای زيــاد 
اقتصــادی شــده اســت. آزالســتين به عنــوان دارويــی 
ــت  ــان ريني از نســل دوم آنتی هيســتامين ها در درم
آلرژيــک و غيــر آلرژيــک بــا شــروع اثــر ســريع )15 
دقيقــه( در بزرگ ســاالن و اطفــال در مواقــع مــورد 
ــا 2 اســپری در هــر ســوراخ  ــا به صــورت 1 ي نيــاز ي

ــار در روز مورداســتفاده قــرار می گيــرد. بينــی 2 ب
ــتفاده در  ــای مورداس ــر داروه ــا ديگ ــه ب در مقايس
درمــان رينيــت آلرژيــک، آزالســتين اثــر بهتــری را 
نســبت بــه آنتی هيســتامين های خوراکــی )دس 
ــيتريزين( و آنتی هيســتامين داخــل  ــن و س لوراتادي
بينــی )لووکاباســتين( و کورتيكــو اســتروييد داخــل 
ــان داده و  ــود نش ــروآت را از خ ــازون ف ــی مومت بين
ــوی  ــتروييد ق ــو اس ــا کورتيك ــه ای ب ــر قابل مقايس اث
ــته  ــات را داش ــكازون پروپيون ــی، فلوتي ــی بين داخل
اســت. همچنيــن ترکيــب آزالســتين و فلوتيــكازون 
ــک در  ــت آلرژي ــم ريني ــش عالئ ــات در کاه پروپيون
ــی  ــا به تنهاي ــک از آن ه ــتفاده هري ــا اس ــه ب مقايس

ــری را داشــته اســت. ــر بهت اث
ــاط  ــی مخ ــاری التهاب ــک بيم ــوان ي ــت به عن ريني
بينــی تقريبــا 30-10 درصــد از بزرگ ســاالن و 
40% از اطفــال را تحــت تأثيــر قــرار داده و در رده 6 
ــكا  ــده آمري ــول در اياالت متح ــن معم ــاری مزم بيم
قرارگرفتــه اســت. در طــول 30 ســال گذشــته 
صنعتــی  کشــورهای  در  بيمــاری  ايــن  شــيوع 
به طــور چشــمگيری افزايش يافتــه و بــا رشــد 2 
برابــر در انگلســتان، ســوئد و اســتراليا مواجــه بــوده 
اســت و رونــدی مشــابه بــا ديگــر بيماری هــای 

ــت. ــته اس ــم را داش ــاری آس ــون بيم ــک چ آتوپي

»اسپری بينی آزالستين
 در درمان رینيت آلرژیک و غير آلرژیک«

ــادی را  ــنگين اقتص ــيار س ــای بس ــت هزينه ه ريني
ــكا  ــده آمري ــه در اياالت متح ــر دارد، به طوری ک درب
هزينه هــای مســتقيم و غيرمســتقيم آن 2 تــا 5 
ــل  ــاً عام ــت ]1[ و تقريب ــال اس ــون دالر در س بيلي
3/5 ميليــون غيبــت از کار در طــول ســال اســت ]2[

ــا طيــف  ــی ب بيمــاران دچــار رينيــت آلرژيــک فصل
وســيعی از عالئــم روبــرو هســتند کــه از آن هــا 
می تــوان بــه گرفتگــی بينــی، آبريــزش بينــی، 
ــه و  ــوش، عطس ــم گ ــق، عالئ ــی و حل ــارش بين خ
همچنيــن خــارش و آبريــزش چشــم در بســياری از 
بيمــاران اشــاره کــرد. ]3[ البتــه در رينيــت آلرژيــک 
ــی  ــزش بين ــارش و آبري ــه، خ ــم عطس ــن عالئ مزم
ــول هســتند. ــر معم ــم کمت ــاير عالئ ــه س نســبت ب
ــت  ــی در کيفي ــيار منف ــر بس ــت تأثي ــم ريني عالئ
نه تنهــا  به طوری کــه  دارد.  بيمــاران  زندگــی 
ــواب  ــت خ ــه کيفي ــا بلك ــه آن ه ــای روزان فعاليت ه
ــه خســتگی  آن هــا را نيــز مختــل کــرده و منجــر ب
اختــالل در عملكــرد می شــود.  و  روز  در طــول 
]4[ نداشــتن تمرکــز در انجــام کارهــا شــكايت 
ــب  ــت و اغل ــت اس ــه ريني ــاران مبتالب ــول بيم معم
ــرون از  ــه بي ــن ب ــا از رفت ــه آن ه ــث می شــود ک باع
خانــه بــرای جلوگيــری از مواجهــه بــا عالئــم آلــرژن 

ــد. ــودداری کنن خ
تقسیم بندی قدیمی رینیت

بــر طبــق دســته بندی قديمــی، رينيــت بــه 3 گــروه 
آلرژيــک، غيــر آلرژيــک و نــوع مختلــط تقســيم بندی 
شــده اســت رينيــت آلرژيــک در ارتبــاط بــا IgE اســت 
ــود.  ــيم می ش ــن تقس ــی و مزم ــته فصل ــه 2 دس و ب
ــان رخ  ــرده گياه ــا گ ــه ب ــی در مواجه ــم فصل عالئ
ــای  ــرژن ه ــا آل ــاط ب ــن در ارتب ــوع مزم ــد و ن می ده
ــود  ــال وج ــول س ــول در ط ــه به طورمعم محيطــی ک
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عالئــم  می شــود.  ايجــاد  دارنــد 
رينيــت غيــر آلرژيــک به وســيله 
 IgE ــطه ــدون واس ــرک و ب ذرات مح
ــش از نيمــی  ــد. بي ــه وجــود می آي ب
ــوع  ــت از ن ــه ريني ــاران مبتالب از بيم
ــر  ــت غي ــت. ريني ــک اس ــر آلرژي غي
آلرژيــک شــامل رينيــت عفونــی 
شــغلی،  رينيــت  )رينوســنوزيت(، 
رينيــت ناشــی از مصــرف دارو )چــون 
آســپرين و داروهــای ضدالتهــاب غير 
هورمونــی  رينيــت  اســتروييدی(، 
در  رينيــت  بــارداری(،  طــول  )در 
از  ناشــی  رينيــت  ســيگاری ها، 
مصــرف غــذا )بســيار نــادر(، رينيــت 
غيــر آلرژيــک ائوزينوفيلــی، رينيــت 
از  ناشــی  رينيــت  ســالخوردگی، 
الغــری )غالبــاً در مــوارد عفونــت بــا 

ــت  ــدون عل ــت ب ــت ريني ــا( و در نهاي کليپســيال اوزان
ــت. اس

 تقسیم بندی جدید رینیت آلرژیک
 ARIA راهنمــای  به وســيله  تقســيم بندی  ايــن 
ــه 2  ــک ب ــت آلرژي ــه در آن ريني ــد ک ــنهاد ش پيش
گــروه متنــاوب و مقــاوم و ازنظــر شــدت عالئــم بــه 
ــيم بندی  ــديد تقس ــط و ش ــف، متوس ــروه خفي 3 گ

شــد.
 درمان بر طبق کتاب های راهنما

از  آلــرژی  مبتالبــه  بزرگ ســاالن  از   %66
ــودن  ــر ب ــر مؤث ــل غي ــه دلي ــج ب ــای راي درمان ه
آن هــا ناراضــی هســتند. ]11[ راهنمــای ARIA يــک 
ــاوب  ــه تن ــر پاي ــان ب ــه گام را در درم ــرد گام ب رويك
می کنــد.  پيشــنهاد  عالئــم  شــدت  و  بيمــاری 
ــوارد  ــی در تمــام م آنتی هيســتامين های داخــل بين
رينيــت متنــاوب اعــم از خفيــف، متوســط، شــديد و 

همچنيــن در مــوارد رينيــت مقــاوم از نــوع خفيــف 
 Joint Task و راهنمــای Who .قابل اســتفاده اســت
Force بــا ايــن پيشــنهاد درمانــی ARIA موافــق 

ــم از  ــته دوم اع ــتامين های دس ــتند و آنتی هيس هس
موضعــی و خوراکــی را کــه تاکنــون به عنــوان خــط 
اول درمــان در رينيــت آلرژيک اســتفاده می شــدند را 
توصيــه می کننــد. همچنيــن کورتيكواســتروييدهای 
ــط اول  ــوان خ ــت به عن ــن اس ــی ممك ــل بين داخ
درمــان در بيمــاران نــوع مقــاوم و بــا شــدت عالئــم 
بيشــتر )متوســط و شــديد( خصوصــاً در مــوارد 

ــد. ــرار می گيرن ــتفاده ق ــی مورداس ــی بين گرفتگ
آزالستین

ــوان  ــد به عن ــتين هيدروکلراي ــی آزالس ــپری بين اس
دوم  نســل  از  موضعــی  آنتی هيســتامين  يــک 
 ®Allergodil بانــام  و  اســت  آنتی هيســتامين ها 
آمريــكا  اياالت متحــده  در   ®Astelin و  اروپــا  در 
ســاخت  محصــول  ايــن  اســت.  مشخص شــده 
کمپانــی Meda بــوده و در درمــان بيمــاران مبتالبــه 
)تأييدشــده در ســال  آلرژيــک فصلــی  رينيــت 
ــارش در  ــه و خ ــزش، عطس ــم آبري ــا عالئ 1996( ب
بزرگ ســاالن و اطفــال بــاالی 5 ســال مورداســتفاده 
قــرار می گيــرد. همچنيــن در درمــان بيمــاران 
ــال  ــده در س ــور )تأييدش ــت وازوموت ــه ريني مبتالب
1999( بــا عالئــم آبريــزش، گرفتگــی بينــی، خــارش 
ــال  ــاالی 12 س ــال ب ــاالن و اطف ــی در بزرگ س بين
پيشــنهادی  دوز  می گيــرد.  قــرار  مورداســتفاده 
آزالســتين در افــراد 12 ســال و بــه بــاال، 2 اســپری 
ــال  ــار در روز و در اطف ــی 2 ب ــوراخ بين ــر س در ه
ــی  ــوراخ بين ــر س ــپری در ه ــک اس ــال ي 11-5 س
ــپری  ــد اس ــيون جدي ــت. فرموالس ــار در روز اس 2 ب
بينــی آزالســتين Astepro® بــا ســوکرالوز اســت؛ 
ــه  ــكا ب ــر 2008 در اياالت متحــده آمري ــه در اکتب ک
تأييــد رســيده و در درمــان رينيــت آلرژيــک فصلــی 
در بيمــاران 12 ســال و بــه بــاال مورداســتفاده قــرار 

می گيــرد.
روی  بــر  موضعــی  به طــور  آزالســتين  کاربــرد 
به طــور  کــه  معناســت  بديــن  بينــی  مخــاط 
مســتقيم بــر روی محــل التهــاب آزاد می شــود 
ــتميک  ــای سيس ــا درمان ه ــه ب ــن رو در مقايس ازاي
افزايــش  آن  ضدالتهــاب  و  آلرژيــک  ضــد  اثــر 
می يابــد به عــالوه، خطــر فعل وانفعــاالت آن بــا 
داروهــای همــراه و همچنيــن عــوارض جانبــی 
ــی و اثربخشــی  ــد. ايمن سيســتميک کاهــش می ياب
ــک و  ــت آلرژي ــان ريني ــتين در درم ــپری آزالس اس
غيــر آلرژيــک در چنديــن مرکــز اياالت متحــده 
مشخص شــده اســت. در تمامــی مطالعــات دوســويه 
کــور تصافــی همــراه بــا کنتــرل پالســبو، آزالســتين 
ــود  ــت و بهب ــريعی اس ــيار س ــر بس ــروع اث دارای ش
بيمــاران را در همــه عالئــم رينيــت نشــان داده 
اســت. ]12[ کاربــرد موضعــی آزالســتين همچنيــن 
نشــان داده اســت کــه می توانــد در درمــان بيمــاران 
کــه پاســخ مناســبی بــه لوراتاديــن و فكســوفنادين 

نداشــته اند مؤثــر باشــد. ]13-14[

دوزاژ
ــار در  ــی 2 ب ــوراخ بين ــر س ــپری در ه دوزاژ 2 اس
ــم رينيــت آلرژيــک و غيــر  ــه تنهــا همــه عالئ روز ن
ــت  ــه کيفي ــد ]15[ بلك ــود می ده ــک را بهب آلرژي
ــود می بخشــد.  ــز به ســرعت بهب ــراد را ني زندگــی اف
آزالســتين بــا دوزاژ 1 اســپری در هــر ســوراخ بينــی 
2 بــار در روز مؤثــر اســت و در مقايســه بــا اســتفاده 
ــی 2  ــوراخ بين ــر س ــپری در ه ــورت 2 اس آن به ص
ــرده  ــم ک ــرش را فراه ــود قابل پذي ــار در روز بهب ب
ــال  ــه دنب ــتين ب ــخ آزالس ــزه تل ــيوع م ــت. ش اس
ــوده اســت و  ــوارد ب مصــرف آن در بيــش از 50% م
شــيوع ميــزان خواب آلودگــی آن در افــرادی کــه 1 
اســپری در هــر ســوراخ بينــی 2 بــار در روز اســتفاده 
کرده انــد در مقايســه بــا آن هايــی کــه 2 اســپری در 
ــار در روز اســتفاده کرده انــد  هــر ســوراخ بينــی 2 ب

کمتــر بــوده اســت.
مواقع موردنیاز

آزالسـتين به دليل داشـتن خاصيت شـروع اثر سـريع 
خـود )15 دقيقه( می تواند در مواقع موردنياز اسـتفاده 
شـود. Ciprandi و همكارانـش يـک مطالعـه تصادفـی 
کنترل شـده ای را بـر روی 30 تـن از بيمـاران کـه بـا 
 0,28mg ذرات آلـرژن تحريک شـده بودنـد را بـا دوز
يـا 0,56mg در روز و يـا به صـورت اسـتفاده در مواقـع 
موردنيـاز انجـام دادنـد. بيمارانـی کـه دوز 0,28mg و 
بهبـود  بودنـد  را دريافـت کـرده  0,56mg در روز  يـا 
مشـخصی در عالئـم رينيـت نشـان دادنـد و کاهـش 
در  بخصـوص  التهابـی  مارکرهـای  در  را  پيوسـته ای 
شـمارش نوتروفيـل و ائوزنيوفيل و ICAM-1 داشـتند. 
اگرچـه کـه اين اثـر ضدالتهابی در بيمارانـی که دارو را 
در مواقـع موردنياز اسـتفاده کرده بودند وجود نداشـت 
امـا در ايـن بيمـاران بهبـود عالئـم رينيت را مشـاهده 
شـد ]19[ بنابراين اگرچه که بيماران بيشـترين سـود 
را در مـوارد اسـتفاده منظم از آزالسـتين داشـتند ولی 
در درمـان در مواقـع موردنيـاز ممكن اسـت در درمان 
عالئـم بالينـی سـودمند باشـد و پذيـرش دارو توسـط 

بيمـاران را برآورده سـازد.
شیمی

نام شیمیایی آزالستین
-4([-4,2H(-phthalazinone(-1-)±(
-hexahydro(-2-]chlorophenyl(methyl

yL(- -4 -1H-azepin -methyl -1
monohydrochloride

آن  تجربـی  فرمـول  اسـت. 
وزن  و   C22H24CLN3O.HCL

مولكولـی آن 418,37 اسـت و اساسـاً 
به صـورت يـک حلقـه هفـت عضـوی 

اسـت. يافتـه  آرايـش 
آزالسـتين سـفيد اسـت و مـزه تلخی 
دارد. در دی کلرومتـان و کلروفـرم حل 
می شـود و به مقدار بسـيار ناچيزی در 
پروپيلـن گليكول و متانـول و به مقدار 
کمی در گليسـيرين، اکتانـول و اتانول 
هگـزان  در  تقريبـاً  و  می شـود  حـل 

غيرقابـل حل اسـت.
فارماکوکینتیک و متابولیسم

فراهم آوری زيسـتی آزالسـتين تقريباً 
40 درصـد اسـت و حداکثـر غلظـت 
پالسـمايی آن در طـول 3-2 سـاعت 
پس از اسـتفاده مشـاهده شـده اسـت. 
بـر مبنـای کاربـرد داخـل وريـدی و 
يـا خوراکـی نيمه عمـر آن 22 سـاعت 
اسـت و ميـزان توزيـع يكنواخـت آن 
وزن  کيلوگـرم  هـر  ازای  بـه   14,51
بـدن و ميـزان حـذف آن از پالسـما به 
ازای هـر کيلوگـرم وزن بـدن 0,51 در 
سـاعت اسـت. مطالعات آزمايشـگاهی 
انسـانی،  پالسـمای  بـا  انجام گرفتـه 
ميـزان پيونـد آزالسـتين بـا پروتئيـن 
و  درصـد   88 حـدود  را  پالسـمايی 
به صـورت دس متيل آزالسـتين حدود 

97 درصـد نشـان داد. آزالسـتين به صـورت اکسـيداتيو 
توسـط آنزيم 450P عمدتاً به متابوليت فعال، دس متيل 
آزالسـتين و به 2 متابوليت غيرفعال اسيدکربوکسـيليک 
متابوليـزه می شـود. در مواقـع اسـتفاده آزالسـتين بـه 
صـورت خوراکـی نيمه عمـر دس متيـل آزالسـتين 54-
22 سـاعت اسـت. در بيمـاران دارای نارسـايی کليـوی با 
کليرانـس کراتينيـن کمتـر از 50 ميلی ليتـر در دقيقـه، 
ميـزان Cmax آن هـا 75-70 درصد بيشـتر از افراد سـالم 
بـود ولی زمان رسـيدن به Cmax در هر دو گروه يكسـان 

بود.
نحوه عملکرد

آزالسـتين بـا داشـتن خاصيـت ضدالتهابـی دارای اثری 
سـريع و طوالنـی اسـت. ]20، 6[ اين محصـول به عنوان 
آنتاگونيسـت گيرنـده هيسـتامين H1 بـا گرايـش زيـاد، 
حـدود 10 برابـر کلرفنرامين اسـت ضمـن اينكه گرايش 
در  آزالسـتين  دارد.   H2 گيرنده هـای بـه  نيـز  اندکـی 
ميـان داروهـای رايـج مورداسـتفاده در رينيـت يكـی از 
سـريع االثرتريـن داروهاسـت و اثـر آن تـا 12 سـاعت 
باقـی می مانـد. عملكـرد ضدالتهابـی آزالسـتين بسـيار 
وسـيع است. آزالستين آزادسـازی TNFX و توليد فاکتور 
محـرک کلونـی ماکروفـاژ گرانولوسـيت را مهـار می کند 
 ،1B، IL4-IL و ميـزان سـاتيوکين هـای التهابـی چـون
در شـرايط   .]6 ،20[ کاهـش می دهـد  را   IL8 و  6-IL

آزمايشـگاهی آزالسـتين توليـد راديـكال آزاد به وسـيله 
ائوزينوفيـل انسـانی، نوتروفيـل و همچنين نفوذ کلسـيم 
توسـط فاکتور محـرک پالکـت )PAF( را کاهش می دهد. 
بيمـاران  در  التهابـی  مهاجـرت سـلول های  آزالسـتين 
مبتالبـه رينيـت را کاهش می دهد که ايـن فرآيند عمدتاً 
ناشـی از کاهـش ICAM-1 ]20، 6[ مهـار کينين )برادی 
کينيـن و مـاده P(، PAF و کاهـش آزادسـازی لوکوتريـن 
در شـرايط آزمايشـگاهی و زيسـتی صـورت می گيـرد. 
لوکوتريـن هـا در ارتباط با اتسـاع عروق آزاد می شـوند و 
منجـر به افزايـش تراوايی عـروق و ادم منجر به گرفتگی 
بينـی، توليد مخـاط و فعاليت مجدد سـلول های التهابی 
در شـرايط آزمايشـگاهی ]22[ و زيستی می شـود. ]21[ 
از نظـر بالينـی ماده P و برادی کينيـن در ارتباط با عالئم 
خـارش و عطسـه رينيـت آلرژيـک هسـتند امـا ممكـن 
اسـت در بـروز عالئم رينيـت وازوموتور نيز نقش داشـته 

باشند.
تأثیر بالینی آزالستین

تأثيـر بالينـی آزالسـتين در درمـان رينيـت آلرژيـک، 
تأييدشـده  در جهـان  مختلـط  نـوع  و  آلرژيـک  غيـر 
اسـت. ]15[ در طـی مطالعـه ای تمـام 4364 بيمـاری 
کـه در طـول 2 هفتـه 2 اسـپری در هـر سـوراخ بينی 
2 بـار در روز آزالسـتين دريافـت کـرده بودنـد درمان 
شـدند. به طورکلـی 90 درصد بيمـاران مبتالبه رينيت 
آلرژيـک فصلـی کـه کنتـرل کامل يـا نسـبی در عالئم 
رينيـت  مبتالبـه  بيمـاران  از  درصـد   78 و  عطسـه 
بينـی  پشـت  ترشـحات  در  خـود  بهبـود  وازوموتـور 
)PND( را عنـوان کردنـد. در ميـان بيمارانـی کـه از 
مشـكالت خـواب و اختـالالت عملكردی خود شـكايت 
داشـتند 85% بهبـود خـود در درمـان با آزالسـتين را 

کردند. مطـرح 

ترجمه
مقاالت

ترجمه
مقاالت
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آزالستین در مقایسه
 با آنتی هیستامین های خوراکی

بـا  مقايسـه  در  آزالسـتين  بينـی  اسـپری 
آنتی هيسـتامين های خوراکی بسـيار مؤثر بوده و شـروع 
اثر بسـيار سـريعی در درمـان رينيت آلرژيـک دارد ]26-
24، 17، 16[ و همچنين در درمان آن دسـته از بيماران 
مبتالبـه رينيـت آلرژيـک که پاسـخ مناسـبی بـه درمان 
آنتی هيسـتامين های خوراکی نداشـته اند هم مؤثر اسـت 
]14، 13[. آزالسـتين به طـور قابل توجهی گرفتگی بينی 
و به طـور ويژه ای عالئم دردسرسـاز رينيـت را بدون ايجاد 

خـواب آوری کاهـش می دهـد.
آزالستین در مقایسه با دس لوراتادین

قـرص دس لوراتاديـن يـک محصـول جديـد از نسـل 
سـوم آنتـی هيسـتامين ها اسـت کـه شـباهتی بـه آنتی 
هيسـتامين های نسـل دوم نـدارد. گفتـه می شـود کـه 
گرفتگـی بينـی را کاهش می دهد و فاقـد عوارض قلبی و 
خواب آلودگی اسـت. اگرچه آزالسـتين با دوز 1 اسـپری 
در هـر سـوراخ بينـی به طـور قابل توجهی اثر بهتـری در 
مقايسـه بـا دس لوراتاديـن بـا دوز 5mg در کاهش عالئم 
رينيـت آلرژيک شـامل گرفتگی بينی کـه در اثر تحريک 
بـا آلرژن هايی در Challenge Chamber شـهر وين صورت 

گرفـت از خود نشـان داد.
همچنيـن هـم آزالسـتين و هـم دس لوراتاديـن به طور 
قابل توجهـی )0p/001>( در مقايسـه بـا پالسـبو عالئم 
بينـی را کاهـش دادنـد. آزالسـتين شـروع اثـر بسـيار 
سـريعی در مقايسـه بـا دس لوراتاديـن نشـان داد )15 
از  تقريبـاً 75 درصـد  دقيقـه(.  برابـر 150  در  دقيقـه 
بيمـاران تحـت درمـان بـا آزالسـتين، 55,6 درصـد از 
بيمـاران تحـت درمان بـا دس لوراتاديـن و 24,4 درصد 
از افـرادی کـه پالسـبو دريافـت کـرده بودنـد اظهـار 

رضايـت داشـتند ]18[
آزالستین در مقایسه با سیتریزین

ــی  ــل دوم آنت ــد از نس ــيتريزين هيدروکلراي ــرص س ق
هيســتامين ها اســت و هــم در درمــان رينيــت آلرژيــک 
فصلــی و هــم در درمــان رينيــت آلرژيــک مزمــن مؤثــر 

ــرش  ــت پذي ــر و قابلي ــش تأثي اســت. Corren و همكاران
ــی  ــوراخ بين ــر س ــپری در ه ــتين )2 اس ــپری آزالس اس
ــار در  ــيتريزين )10mg يک ب ــرص س ــار در روز( و ق 2 ب
ــه رينيــت آلرژيــک  روز( در 307 تــن از بيمــاران مبتالب
فصلــی متوســط و شــديد را در طــول دوره ای 2 هفتــه ای 
آزمايــش کردنــد. در مقايســه بــا ســيتريزين، آزالســتين 
ــم بينــی رينيــت  به طــور قابل توجهــی )0,015P=( عالئ
 )=0,049P( ــاران را ــی بيم ــت زندگ ــن کيفي و همچني
ــوژی  ــا متدول ــه دوم ب ــيد ]25[. در مطالع ــود بخش بهب
ــرل  ــته ای را در کنت ــود برجس ــتين بهب ــان آزالس يكس
و   )=0,01P( عطســه  و   )=0,049P( بينــی  گرفتگــی 
ــاران را )0,002P=( در  ــی بيم ــت زندگ ــن کيفي همچني

ــا ســيتريزين از خــود نشــان داد. ]28[ مقايســه ب
افرادی که به آنتی هیستامین های خوراکی پاسخ 

نمی دهند
حـدود 20% از همـه بيمـاران مبتالبـه رينيـت آلرژيک 
بـه آنتـی هيسـتامين های خوراکـی پاسـخ نمی دهنـد. 
ايـن دسـته از بيمـاران نشـان داده انـد کـه بـه اسـپری 
بيمـاران  مثـال  به طـور  داده انـد.  پاسـخ  آزالسـتين 
مبتالبـه رينيـت آلرژيـک متوسـط و شـديد که پاسـخ 
مطلوبـی را بـه درمـان بـا لوراتاديـن نشـان نداده انـد 
بهبـود قابل توجهـی را بـه دنبـال درمـان بـا آزالسـتين 
بـا  مقايسـه  در  آزالسـتين+لوراتادين  يـا  و  به تنهايـی 
ديگـر  مطالعـه ای  دادنـد.  نشـان   )<0,001P( پالسـبو 
نتايـج مشـابهی را در بيمارانـی کـه پاسـخ مناسـبی در 
درمـان بـا فكسـوفنادين در طـول يـک هفتـه درمـان 
آزالسـتين  بـا  درمـان  بنابرايـن  داد؛  نشـان  نداشـتند 
به تنهايـی ممكـن اسـت در درمان بيمارانی مفيد باشـد 
کـه مقاومـت پيشـرونده ای را در برابـر درمـان با آنتی 

.]20[ داشـته اند  خوراکـی  هيسـتامين های 
آزالستین در مقایسه با کورتیکواستروییدهای

 داخل بینی
آزالسـتين عليرغم داشـتن خاصيت ضدالتهابی ضعيف تر 
امتيـازات زيـادی در برابـر کورتيكواسـتروييدهای داخـل 
بينـی دارد. آزالسـتين شـروع اثـر بسـيار سـريعی را در 

رینیت به عنوان یک بیماری التهابی 
مخاط بینی تقریبا 30-10 درصد از 
بزرگ ساالن و 40% از اطفال را تحت تأثیر 
قرار داده و در رده 6 بیماری مزمن معمول 
در ایاالت متحده آمریکا قرارگرفته 
است. در طول 30 سال گذشته شیوع این 
بیماری در کشورهای صنعتی به طور 
چشمگیری افزایش یافته و با رشد 2 برابر 
در انگلستان، سوئد و استرالیا مواجه بوده 
است و روندی مشابه با دیگر بیماری های 
آتوپیک چون بیماری آسم را داشته است

مقايسـه بـا کورتيكواسـتروييدهای داخل بينـی که بيش 
از يـک روز يـا حتـی هفته هـا الزم اسـت کـه اثـر خـود 
را بگذارنـد دارد. همچنيـن بـرای داشـتن درمـان بهتر با 
اسـتروييدهای موضعـی الزم اسـت کـه درمـان را قبل از 

شـروع حمله عالئـم آغـاز کنيـم ]28، 27[.
آزالستین در مقایسه با فلوتیکازون پروپیونات

در مطالعـه ای بـر روی بيماران مبتالبه رينيـت آلرژيک و 
غيـر آلرژيک، اسـپری بينی آزالسـتين )2 اسـپری در هر 
سـوراخ بينی 2 بـار در روز: mg1,1( اثر قابل مقايسـه ای را 
با اسـپری بينـی فلوتيكازون پروپيونات )2 اسـپری در هر 
سـوراخ بينـی 1 بـار در روز: mg200( در بهبـود کيفيـت 
زندگـی بيمـاران و همچنيـن عالئـم رينيـت نشـان داد. 

]29[
بـا ترکيـب آزالسـتين و فلوتيـكازون پروپيونـات می تواند 
سـود اضافـی حاصـل از درمـان را دريافـت کـرد. به طـور 
مثـال Ranter گـزارش کرد که ترکيب ايـن دو باهم عالئم 
بينـی را حـدود 37,9 درصـد در مقايسـه بـا 27,1 درصد 
و 24,8 درصـد بـا فلوتيـكازون و آزالسـتين بـه ترتيـب 
بهبـود بخشـيد )0,05P> در مقايسـه بـا هريـک از آن ها 

]30[ به تنهايـی(. 
 آزالستین در مقایسه با مومتازون فروآت

آزالسـتين شـروع اثر سـريعی را در مقايسـه با اسـتروييد 
داخـل بينـی جديد مومتـازون فـروآت با شـروع 12-72 
سـاعت از خـود نشـان داده اسـت. مطالعـه محيطی گروه 
Chamber نشـان داد کـه در طـول 8 سـاعت اول برخـورد 

بـا آلـرژن هـا تأثيـری در کنتـرل عالئـم بينـی توسـط 
اسـتروييد مومتـازون وجود نداشـت ]27[ و اين در حالی 
اسـت که تأثير اسپری آزالسـتين در طول 15 دقيقه اول 

مشـاهده شد.
آزالستین در مقایسه با اسپری داخل

 بینی لووکاباستین
بالقـوه  و  انتخابـی  آنتاگونيسـت  يـک  لووکاباسـتين 
گيرنده های H1 اسـت. لووکاباسـتين نشـان داده اسـت 
کـه واکنـش بيش ازحـد پـس از برخـورد بـا آئروسـل 
آلرژيـک  رينيـت  مبتالبـه  بيمـاران  در  هيپوتونيـک 
تحمـل  قابليـت  و  اثربخشـی  اسـت.  داده  کاهـش  را 
مطالعـه  يـک  طـول  در  آزالسـتين  و  لووکاباسـتين 
رينيـت  مبتالبـه  بيمـار   180 روی  بـر  هفتـه ای   4
آلرژيـک مورد مقايسـه قرار گرفت. اسـپری آزالسـتين 
)mg1,12، 2 اسـپری در هـر سـوراخ بينـی 2 بـار در 
روز( به طـور قابل توجهـی در کاهـش عالئـم بينـی هـم 
در صبـح و هـم در عصـر در مقايسـه بـا لووکاباسـتين 
داشـت )mg0,4، 2 اسـپری در هـر سـوراخ بينـی 2 بار 
در روز( )0,001p>(. اثربخشـی جهانـی توسـط %90 
از پزشـكان و 92% از بيمـاران مشـخص شـد و ايـن در 
حالـی اسـت کـه در مـورد لووکاباسـتين 74% توسـط 

پزشـكان و 76% توسـط بيمـاران گـزارش شـد.
اثربخشی و قابلیت تحمل

داروهايـی کـه در داخـل بينـی آزاد می شـوند کمترين 
خطـر را در تداخـل بـا ديگـر دارو هـا و همچنيـن در 
مقايسـه بـا آن دسـته از داروهايـی دارنـد کـه منجر به 
 NDA عـوارض جانبی سيسـتميک می شـوند. مطالعات
نشـان داد که اسـپری بينی آزالسـتين بی خطـر بوده و 

به خوبـی تـا 4 هفتـه قابل تحمـل اسـت.
مـزه تلـخ، سـردرد، حالـت خـواب آلودگـی و سـوزش 
بينـی از عـوارض جانبی شـايع آزالسـتين اسـت. گفتن 
نگه داشـتن  پاييـن  کـه  اسـت  بـاارزش  موضـوع  ايـن 
سـر بـه ميـزان انـدک و عـدم تنفـس عميـق در حيـن 
از ته نشـين شـدن دارو در حلـق  از اسـپری  اسـتفاده 
کاهـش  را  دارو  تلـخ  مـزه  و  کـرده  پيشـگيری  بيمـار 
می دهـد. درجـات مشـابهی از خـواب آلودگـی )حـدود 
20 درصـد( در هـر دو گـروه آزالسـتين و پالسـبو در 
مطالعـات کنترلـی پـس از بازاريابـی دارو گزارش شـده 
اسـپری  اثـرات  به طـور خـاص  کـه  مطالعـه ای  اسـت. 
آزالسـتين را بـر روی سيسـتم عصبـی انسـان ارزيابـی 
فـرم  روی  بـر  مطالعاتـی  نـدارد.  وجـود  باشـد  کـرده 
خوراکی آزالسـتين خسـتگی گهـگاه و اثـرات اندکی را 
بـر روی عملكـرد و چاالکـی افـراد بـا دوز mg2 در روز 

می دهـد. شـرح 
چشم انداز 5 ساله

شـرايط اقتصـادی ممكـن اسـت بـر اسـتفاده از داروهای 
مورداسـتفاده در بيماری هـای نه چندان جـدی اثر بگذارد. 
هـم آنتاگونيسـت هـای گيرنـده H1 و هم اسـتروييدهای 
موضعـی بـه عنـوان خـط اول درمـان در رينيـت آلرژيک 
ارزان تـر  هيسـتامين ها  آنتـی  البتـه  می شـوند.  توصيـه 
هسـتند بـه هميـن دليـل ترکيب آنتـی هيسـتامين های 
خوراکـی و اسـتروييدهای موضعـی در بـازار اسـتاندارد 
عليرغـم پروفايـل دارويـی خوبـی کـه دارند با مشـكالتی 
هيسـتامين های  آنتـی  بنابرايـن  بـود؛  خواهنـد  روبـرو 
در  خصوصـاً  آزالسـتين  ماننـد  مورداسـتفاده  موضعـی 
درمان عالئم متوسـط بـاارزش خواهد بود. قـدرت درمانی 
آنتاگونيسـت هـای گيرنـده H1 محـدود اسـت. خصوصـاً 
اينكـه به ماننـد آزالسـتين بـر روی فرآيندهـای التهابـی 
آلـرژی فعاليتی ندارند؛ بنابراين از بين بردن عالئم شـديد 
رينيـت توسـط اين گـروه از داروها هنوز غيرممكن اسـت 
و تغييـر هـم نخواهـد يافـت. بـه هميـن دليـل ترکيبات 
ديگـری بـا عملكردهـای متفاوت درحال توسـعه هسـتند.

و  تحمـل  قابليـت  نظـر  از  ايمونوتراپـی  در  پيشـرفت 
اثربخشـی آن منجـر بـه اسـتفاده بيشـتر از آن هـا در 

آينـده خواهـد شـد.

آزالستین علیرغم داشتن 
خاصیت ضدالتهابی ضعیف تر 

امتیازات زیادی در برابر 
کورتیکواستروییدهای داخل 
بینی دارد. آزالستین شروع اثر 
بسیار سریعی را در مقایسه با 
کورتیکواستروییدهای داخل 
بینی که بیش از یک روز یا حتی 
هفته ها الزم است که اثر خود را 

بگذارند دارد

Figure.Azelastine hydrochloride.
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تاریخچه گروه chiesi به 6 جوالی 
1935 برمی گردد، زمانی که 

Giacomo Chiesi یک داروساز 
عالقه مند به تحقیقات، البراتوار 

داروسازی Parmes را خریداری 
نمود و پس ازآن اقدامات کارآفرینی 

خود را آغاز نمود.
آنچه به عنوان یک البراتوار محلی 

کوچک شروع به کارکرده بود متشکل 
از 2 کارمند بود؛ و پس از 75 سال 

تبدیل به یک کمپانی بین المللی با 
3800 کارمند و گردش مالی بیش از 
یک بیلیون یورو در سال 2010 شد.

تاريخچه گروه chiesi به 6 جوالی 1935 برمی گردد، زمانی 
که Giacomo Chiesi يک داروساز عالقه مند به تحقيقات، 
پس ازآن  و  نمود  خريداری  را   Parmes داروسازی  البراتوار 

اقدامات کارآفرينی خود را آغاز نمود.
آنچه به عنوان يک البراتوار محلی کوچک شروع به کارکرده بود 
متشكل از 2 کارمند بود؛ و پس از 75 سال تبديل به يک کمپانی 
بين المللی با 3800 کارمند و گردش مالی بيش از يک بيليون 

يورو در سال 2010 شد.
با اشتياقی که خانواده chiesi برای تحقيقات داشتند، اين ايده 
ابتدايی به يک کمپانی در حال پيشرفت تبديل شد. در اواخر 
دهه 1970 زمانی که اولين نمايندگی خارجی در برزيل گشايش 
يافت، کمپانی به سمت اهداف بين المللی سوق پيدا کرد و تبديل 
به گروهی شد که در 5 کشور جهان با 24 نمايندگی مستقيم 
محصوالت دارويی را در بيش از 60 کشور جهان توزيع می کردند. 
تاريخچه کمپانی chiesi داستان يک رويای شخصی است که 

تبديل به يک رويای جمعی شد:
 نوآوری خالق به منظور ارائه ابزار مؤثر در مراقبت و chiesi اين 
عمل را هر روز با شور و عزم و اراده انجام می داد. برای اطالعات 

بيشتر لطفاً به وب سايت chiesi pharmaceutical مراجعه 
کنيد.

شرکت دارويی chiesi در هفتادمين سالگرد تولد chiesi افتتاح 
شد و اعالم کرد که تأسيس اين شرکت به توسعه و انتشار دانش 
علمی و بهبود کيفيت زندگی افراد از طريق برنامه های اجتماعی 
از  حفاظت  و  بهداشتی  مراقبت های  بهبود  به منظور  هدفمند 

محيط زيست در دو سطح ملی و بين المللی کمک خواهد کرد.
قائم مقام   Pablo Chiesi مديرعامل،   Alberto Chiesi
 Dario Olivieri مديرعامل و مدير تحقيق و توسعه، پروفسور
دانشگاه  تنفسی  بيماری های  کلينيكی  عالئم  دپارتمان  مدير 
ارتباطات  سرپرست   Allesandro Fulgheri و   Parma
خارجی در Chiesi در يک کنفرانس مطبوعاتی که در پارما 
 chiesi کمپانی  در خصوص  توضيح  و  عرضه  به  شد،  برگزار 

پرداختند.
بيان کرد: هفتادسال حضور و رشد مداوم   Alberto Chiesi
و  قوی  پايه  که  می دهد  نشان  به وضوح  داروسازی  صنعت  در 
استراتژيک chiesi بر اساس دو مفهوم کليدی يعنی: خلق نوآوری 
و بين المللی کردن بناشده است. درواقع تحقيق و توسعه می تواند 

به عنوان اهرم اصلی استراتژی chiesi در نظر گرفته شود.
بخش  در  را  درآمدمان  از   13-14% گفت:   Pablo Chiesi
با  مالحظه ای  قابل  درصد  که  کرده ايم  سرمايه گذاری  تحقيق 
شرکت های پيشرو در اروپا و در صنعت داروسازی ايتاليا است. وی 
در ادامه گفت: ايده تأسيس اين کمپانی برخاسته از يک تمايل 
در جهت انتشار علم و دانش در حوزه های تحقيقاتی خاص و تأثير 
اجتماعی برای گروه های خاص )نوزادان – ريه- قلب و عروق( و 

فراتر از منافع تجاری يک کمپانی است.
برای  اما  است؛  پيشرفته  فناوری های  محرک  نيروی  نوآوری، 
و  باکيفيت  که  می کند  ايفا  حياتی  نقش  داروسازی  صنعت 
سالمت زندگی افراد در ارتباط است. از نظر chiesi تحقيق و 
توسعه و انسان های هدفمند، دارايی های تكنولوژيكی هستند 
که با هم و به همراه نوآوری به عنوان يک ابزار برای رشد هر 
دارايی  بيانگر  توسعه  و  تحقيق  و  می شوند  محسوب  شرکتی 
عملكردی  مناطق  شامل  که  است  تجارتی  هر  برای  اساسی 
و  کشف  دربرگيرنده  که  پروژه هايی  روی  که  است  يكپارچه 
تحقيقات بالينی، شيمی و کنترل خط توليد، تكنولوژی انتقال 
دارويی،  مراقبت های  نظارتی،  امور  کلينيكی،  توسعه  دارو، 
رهبری  و  پروژه  مديريت  کيفيت،  تضمين  معنوی،  مالكيت 
اين  بر  عالوه  است.  کرده  تمرکز  توسعه  و  تحقيق  مديريت  و 
عملكرد تحقيق و توسعه و پشتيبانی محصوالت در حال حاضر 
دارويی  مراقبت های  و  نظارتی  فعاليت های  به واسطه  بازار،  در 

است.
و  است   parma مرکز  در  توسعه  و  تحقيقات  اصلی  مقر 
انگلستان  پاريس،  در  را  فعاليت هايی  تحقيقاتی  تيم  همچنين 
)Chippenham(، ايالت متحده آمريكا )Rockville( و اخيراً 
در سوئد )Lidingo( و دانمارک )Hillroad( انجام می دهند. 
دو سايت ديگر نيز شامل همكاران جديدی از Zymenex است. 
اهداف اين تيم بر روی افزايش بهره وری متمرکزشده است. بسياری 

Chiesiتاریخچه شرکت دارویی

از محصوالت دارويی Chiesi به دنبال پژوهش های درون سازمانی 
است درحالی که در ساير شرکت ها شامل همكاری و مشارکت با 
ساير شرکت های داروسازی است. درواقع 75% از گردش مالی 
توسعه  و  تحقيق  واحد  توسط  محصوالت  توسعه  از   Chiesi
از سرمايه  فراوانی  برای چندين سال سهم  سرچشمه می گيرد. 
شرکت در تحقيق و توسعه سرمايه گذاری شده است. درواقع در 
بين 1000 کمپانی اروپايی، گروه chiesi سرآمد همه کمپانی ها 
در تحقيق و توسعه است و رتبه 8 در بين گروه های ملی در صنعت 
ايتاليا را داراست. نتايج مهم ديگر گروه chiesi در تحقيق و توسعه 
اين است که در بين کمپانی های اروپايی از لحاظ بيشترين ثبت 
دارو در رده 5 قرار دارد. تعداد برنامه های تحقيق و توسعه به صورت 
مداوم در حال افزايش است. بااين وجود اين شرکت هنوز هم در 3 
حيطه درمانی که شامل: تنفسی، نوزادان و مراقبت های ويژه است 
تمرکز خواهد کرد. مناطق درمانی سنتی گروه chiesi توسط 
حوزه های تحقيقاتی جديد و در چندين بخش تكميل می شود. که 
شامل بيماری های نادر، بيوتكنولوژی، ژن تراپی و پيوند اعضا است.
با  را  محصوالت  از  وسيعی  محدوده  حاضر  حال  در   chiesi
محصوالت  دربرگيرنده  حاضر  حال  در  که  داروها  مختلف  انواع 
بيوتكنولوژی )پروتئين( و درمانی پيشرفته )ژن و سلول درمانی( را 

گسترش داده است.
اين استراتژی برای حفظ و توسعه و غنی سازی خط توليد به ما 
کمک می کند تا تحوالت مهمی برای آينده شرکت برای آن دسته 
از بيمارانی که در حال حاضر برای آن ها هيچ گونه گزينه درمانی در 

دسترس نيست فراهم کنيم.
در طول 6 سال گذشته گروه chiesi به دليل سرمايه گذاری در 
بخش تحقيق و توسعه به رشد و پايداری دست يافته است %75 
افزايش درآمد، معرفی محصوالت جديد به طور متوسط هر 2 سال 
به بازار، افتتاح هفت شعبه جديد و ايجاد بيش از 750 شغل جديد، 

بخشی از آن است.
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توسعه ناقص سيستم تنفسی و مناطقی در مغز که تنفس 
را تنظيم می کنند، از شايع ترين مسائل موجود در نوزادان 
نارس است و در ميان نوزادانی که با وزن کم متولد می شوند 
در حال افزايش است. اين شرايط نتيجه بخش هايی از آپنه 
است که با توقف تنفس بيش از 20 ثانيه تعريف شده است. 
از نظر کلينيكی اين وقفه ممكن است توسط ضربان آهسته 
و يا کند قلب و يا کاهش اکسيژن در خون همراه باشد. در 
نهايت رنگ پريدگی پوست يا سيانوز می تواند در نوزادان به 
وجود بيايد که با کاهش توان عضالنی همراه است. سن 
اپنه همراه است که  از  بيشتری  با خطر  پايين حاملگی 

عموماً بين روزهای دوم و سوم زندگی آغاز می شود.
شرايط خفيف می تواند با تحريک لمسی نوزاد حل شود 
درحالی که شرايط شديد بيماری نياز به مداخله دارويی با 

داروهای محرک مانند کافئين دارد.
آدنوزين يک ناقل عصبی است که فعاليت عصبی را تعديل 
)تنفس  را کاهش می دهد  تنفس  برای  و تالش  می کند 
سخت را کاهش می دهد(. کافئين به طور مستقيم اين اثر 
را با بلوکه کردن تداخل آدنوزين با رسپتورهای مولكولی 
تعديل می کند و در نتيجه سرعت تنفس را افزايش می دهد.

آپنه نوزادان نارس:
سندرم سختی تنفسی نوزادان يک بيماری معمولی در 
بين نوزادان نارس است. به جای شناسايی آسيب شناسی، 
RDS معموالً با شناسايی يک تصوير کلينيكی پيچيده 
شناخته می شود. شدت بروز اين آسيب شناسی به طور 
مستقيم با درجه نارس بودن نوزادان که قبل از هفته 28 
حاملگی به دنيا می آيند افزايش می يابد. نارسايی تنفسی 
به دليل کمبود سورفكتانت   RDS با نارس  نوزادان  در 
ريوی است؛ که به ايجاد يک بيوفيلم که ديواره داخلی 
آلوئول را پوشش می دهد کمک می کند. نقش فيزيولوژيكی 
سورفكتانت به ريه ها اجازه می دهد تا مانع از گسترش و 
فروپاشی در مرحله بازدم شوند. عدم وجود سورفكتانت در 
تنفس با اکسيژن کم، با افزايش تالش برای تنفس همراه 

است و نياز به حمايت تنفسی دارد.
سورفكتانت موجود در نوزادان نارس نسبت به نوزادانی 
که در زمان مناسب به دنيا می آيند، بسيار محدود است 
باشد  الزم  که  زمانی  است.   RDS نتيجه  آن  کاهش  و 
مديريت سورفكتانت اگروژن، می تواند عالئم اين سندرم را 
با مكمل های اندوژن سورفكتانت که به بيوفيلم اين امكان 

را می دهد که پر شود، کاهش يابد.

:)RDS( سندرم سختی تنفس

نوزاد شناسی:
کامل  به طور  جنين  زمان  آن  در  است.  هفته  بين 37-42  بارداری  مدت زمان  به طورمعمول 
شكل گرفته و به اندازه کافی رشد کرده است که قادر به زندگی در محيط خارج از رحم است. 
بااين حال در برخی موارد ممكن است زايمان قبل از هفته 37 بارداری رخ دهد. در آن صورت نوزاد زودرس است و رشد آن مطابق 
با سن حاملگی است. بلوغ و عملكرد ريه ها برای بقا حياتی است. بر اساس درجه نارس بودن ريه ها می توانند تا حدی يا به طور کامل 
نابالغ باشند و بنابراين قادر به حصول اطمينان از عملكرد تنفسی مناسب نيستند.  برای چندين دهه chiesi به اين نوزادان متعهد 
شده است و با همكاری با جامعه پزشكی به بهبود سطح مراقبت از نوزادان نارس کمک می کند. ضمن قدردانی از اين رابطه مهم، 
chiesi به يک پارامتر جهانی برای متخصصين و نوزادان تبديل شده است. داروهايی که زندگی آن ها را نجات می بخشد به بيش 

از 80 کشور جهان فرستاده می شود که به واسطه به اشتراک گذاشتن بهترين شيوه های بالينی است.

Curosurf: که تراشه  داخل  سوسپانسيون  يک 
يک سورفكتانت طبيعی است که از 
طريق تراشه داخلی در نوزادان انتوبه که تحت درمان تهويه 
مديريت  تنفسی هستند،  زجر  کاهش سندرم  برای  مكانيكی 

می شود.
زجر  سندرم  درمان  برای  نارس  نوزادان  در  که   Curosurf
در  پيشگيری  برای  که  داد  نشان  می رود،  کار  به  تنفسی 
نوزادان که در معرض خطر RDS هستند و يا با عالئم کمبود 
سورفكتانت مواجه هستند بهتر است در اسرع وقت و پس از 

تشخيص RDS به کار رود.
بلوس  يک  به صورت  يا  و  تراشه  لوله  طريق  از   Curosurf
برای  مساوی  به صورت  يا  پايينی  تراشه  به  مستقيم  به طور 
بايد توسط   Curosurf به کار می رود.  برونش اصلی  هر دو 
ويژه  مراقبت های  بخش  در  و  باتجربه  و  متخصص  شخص 

نوزادان نارس استفاده شود.
کيفيت  بهبود  و  مراقبت  قبال  در   chiesi دارويی  کمپانی 
و  آسم  جمله  از  تنفسی  بيماری های  مبتالبه  افراد  زندگی 

COPD کاماًل متعهد است.
مشخص  تنفسی  جريان  کاهش  توسط   COPD و  آسم   
می شوند که توسط يک مسير متفاوت پاتوفيزيولوژيک هدايت 
ميليون   235  WHO تخمين  آخرين  اساس  بر  می شوند.  
نفر در سراسر جهان به آسم مبتال هستند که بيشتر در بين 
کودکان ديده می شود و 64 ميليون نفر نيز به COPD مبتال 
در سال 2030  مير  و  دليل عمده مرگ  هستند که سومين 

برآورد شده است.
 تخمين زده می شود که مرگ ومير ناشی از COPD در 10 
سال آينده به ميزان 30% افزايش يابد.  در تالش برای بهبود 
بيماران، تحقيقات کمپانی دارويی chiesi راه حل های جديدی 
را بر اساس فرمول جديد Modulite ارائه می دهد که به صورت 
اسپری استنشاقی )PMDI تحت فشار محفظه استنشاقی( به 
 chiesi دارويی  کمپانی  می کند.  کمک  بيشتر  ذرات  رساندن 
اين دستگاه پزشكی را که مبتنی بر پودر خشک برای استنشاق 

است، ثبت و به بازار عرضه کرده است.

Peyona: يک محصول سيترات کافئين است که برای درمان آپنه اوليه در نوزادان نارس به کار می رود که می توان
آن را به صورت تزريق آهسته داخل وريدی يا خوراکی استفاده کرد. درمان با کافئين سيترات بايد تحت 
نظارت يک پزشک متخصص نوزادان انجام شود.   درمان بايد تنها در بخش مراقبت های ويژه نوزادان که امكانات کافی برای نظارت 
و مانيتورينگ بيماران را دارد انجام شود.  دوز توصيه شده در نوزادان که قبالً درمان نشده اند، به صورت تزريق آهسته داخل وريدی و 

به دنبال يک دوز نگهدارنده است که يا به صورت خوراکی و يا از طريق لوله بينی – معدی تجويز می شود.

Atimos: است  Modulite يک  دارو  اين 
اسپری  فرموالسيون  اساس  بر  که 
)PMDI( فورموترول فومارات، بتا آگونيست طوالنی اثر 
است.  شده  پايه ريزی  برونش،  گشادکننده  و   )LABA(
Atimos برای پيشگيری و درمان اسپاسم های برونش 

در بيماران مبتالبه COPD و آسم به کار می رود.
محصوالت  بازار  در  محصوالت  اين  ارائه  با  کيزی  شرکت 
بيماری  دو  عوارض  کاهش  به  کمک  بر  عالوه  استنشاقی 
آسم و COPD همچنان به رسالت خود در ارائه محصوالت 
جديدی تنفسی ادامه داده و در حال حاضر در حال بررسی و 
تحقيق بر روی محصوالتی است که با تكنولوژی های جديد، 

توان بهبود سريع تر بيماری را داشته باشند.

Foster Spray & 
Foster Nexthaler:

بكلومتازون  استنشاق  برای  ثابت  ترکيب  اين يک 
فومارات  فورمترول  به عالوه  )ضدالتهاب(  ديپروپيونات 
 PMDI,( است. محصول اسپری فرموله )برونكوديالتور(
اين  می کند.  ايجاد  ريز  فوق العاده  ذرات   )Modulite
يا 2  به کار می رود. )1  برای درمان آسم هم  محصول 
پاف در روز(. محصول دوم اجازه می دهد که استفاده از 
Foster به عنوان يک مسكن )6 پاف در روز در صورت 

نياز( به کار رود.
 COPD اسپری فاستر به تازگی مجوز ورود به بازار برای
را کسب کرده است. محصول در سال 2006 در آلمان 
وارد بازار شد و در حال حاضر در بيش از 35 کشور جهان 

از جمله روسيه و چين ارائه شده است.
Foster به عنوان يک فرمول پودر خشک )DPI( برای 
 Nexthaler استنشاق ذرات بسيار ريز توسط دستگاه
آسم  درمان  برای   Foster است.  توزيع شده  بازار  در 

به عنوان يک شاخص شناسايی شده است.
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