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چالش تاسیس داروخانه های گیاهی

تکمیل پازل تغذیه با مکمل های غذایی
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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.

باسپاس فراوان از )به ترتیب حروف الفبا( دکتر فرخ ارغوانی، 
دکتر غالمرضا امین، دکترلطفعلی پورکاظمی، دکتر امیر حسین 
جمشیدی، دکتر عزت اهلل خالقی، دکتر بدیع الزمان رادپی، 
دکتر حسین رستگار، دکتر سید مهدی سجادی، دکتر فهیمه 
سهیلی پور ،دکتر حسن شکوهی، دکتر  فرزاد شیدفر، دکتر 
سید مرتضی صفوی، دکتر محمد صمدی، دکتر اکبر عبدالهی، 
دکتر محمد عبده زاده، دکتر بابک عمرانی راد، دکتر محمد 
امین قلمبر، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر مصطفی کریمی، 
دکتر مجتبی مجتهد زاده، دکتر امید مرادی مقدم، دکتر همایون 
مژدهی آذر، دکتر علی منتصری، دکتر جعفر میرفخرایی، دکتر 
فردوس نصیر زاده، دکتر تیرنگ نیســتانی و روابط عمومی 
سازمان غذا و دارو که ما را در انتشار این فصلنامه یاری دادند

فصل اول: سیاست گذاری

فصل دوم: صنعت

زیر ساخت های فروش 
آنالینپزشکی

نگاه عوامانه به مکمل، ممنوع

مسئولیت بروز آلودگی با کیست؟

کنترل هایی که بر مواد اولیه
 انجام می شود

دکتر اکبر عبدالهی اصل

دکتر امیر حسین جمشیدی

دکتر حسین رستگار

دکتر مصطفی کریمی

دکتر محمد عبدزاده

دکتر فردوس نصیرزاده

دکتر علی منتصری

توانمند سازی تولید مکمل ها 

برند ژنریک پاشنه آشیل 
صنعت داروسازی 

تیغ دولبه

دکتر حسن شکوهی

مدیریت چالش های 
مکمل های غذایی

به نام خدا



فصل سوم: غذای فرموله

فصل پنجم: مکمل های ورزشی

فصل ششم: سالمت

فصل چهارم:اقتصاد داروخانه

ضرورت توجه به نقش داروسازان 
در چرخه سالمت

دکترعباس کبریایی زاده

چرا دوپینگ؟

سواد تغذیه ای و مکمل های غذایی

نگاهی به جایگاه ریزمغذی ها
 در تغذیه ورزشکاران

مکمل یاری چیست؟

نیاز روزانه بدن به ویتامین ها
 و مکمل ها چقدر و چگونه است؟

کمبود ویتامین D در کودکان و نوجوانان

توصیه های تغذیه ای
 برای سالمت پوست و مو

پوست، مکمل های غذایی 
و آلودگی هوا

تغذیه و سالمت جنسی

دکتر لطفعلی پور کاظمیدکتر محمد امین قلمبر

دکتر محمد صمدی

دکتر تیرنگ نیستانی

دکتر فرزاد شیدفر

دکتر سید مرتضی صفوی

دکتر فهیمه سهیلی پور

دکتر همایون مژدهی آذر

دکتر عزت اهلل خالقی

دکتر فرخ ارغوانی

مهندس امیر حسین اکبری

دکتر مجتبی مجتهد زاده

دکتر امید مرادی مقدم

دکتر بابک عمرانی راد

سناریوهای مکمل های غذایی
 برای ایران 1404

غذا برای بیماران بستری
 در بخش مراقبت های ویژه

صنایع چاپ و بسته بندی
 حلقه ی مفقوده صنعت مکمل های غذایی

سرنوشت فرموالها

نفع سازمان های بیمه گر در پوشش 
غذاهای فرموله بیمارستانی است

غذاهای فرموله بیمارستانی را دریابید
دکتر بدیع الزمان رادپی

آینده نگری نسبت به
 تاسیس داروخانه های گیاهی

دکتر غالمرضا امین

اقتصاد داروخانه و چالش داروخانه های 
گیاهی و زنجیره ای 

دکتر سید مهدی سجادی



مـروری بـر آنچـه کـه در گفـت و شـنود هـای رسـمی و 
غيـر رسـمی ميـان فعـاالن حوزه سـالمت مـی گذرد نشـان 
مـی دهـد، آنها بواسـطه پر رنگ شـدن ديپلماسـی اقتصادی 
دولـت يازدهـم، بـه پيامدهـای دوره پسـاتحريم اميـدوار تـر 

اند. شـده 
ايـن اميـدواری از يـک سـو ريشـه در تحـوالت جهانـی و 
منطقـه ای داشـته و از سـوی ديگـر بـر کاهـش بروکراسـی 
کنـد و زجـزآور اداری و بهسـازی فرايندهـای داخلی اسـتوار 
اسـت. در مجمـوع همه فعـاالن اقتصادی در حـوزه کاالهای 
سـالمت محور، عـالوه بر رصـد تحوالت بيـن المللی بمنظور 
تخميـن زمـان عملی برداشـته شـدن تحريم هـای خارجی، 
بـه بهبـود فضـای کسـب و کار کـه در واقـع از آن بـه تحريم 

هـای داخلـی يـاد می شـود، دل بسـته اند. 
امـا در ايـن ميـان بايد به ايـن نكته توجه داشـت که دوره 
يـک سـاله پس از برداشـته شـدن تحريم هـا می توانـد آغاز 
يـک فصـل جديد بـرای اقتصـاد کاالهای سـالمت محـور در 
ايـران باشـد کـه منطقی اسـت از آن بـا عنـوان دوره گذر نام 
ببريـم. دوره ای کـه هـر چنـد چالـش هـای خـاص خـود را 
بـه دنبـال دارد ولـی بـه يقين مـی تواند در صـورت مديريت 
بهينـه و در اختيـار گرفتـن يـک نقشـه راه جامـع از سـوی 
سياسـتگذاران حـوزه سـالمت، بـه تحولـی سرنوشـت سـاز 
بـرای کشـور منتهـی شـود. مهـم اين اسـت کـه باور داشـته 
باشـيم اينكـه از فرصـت پيـش آمـده بـه درسـتی اسـتفاده 
کنيـم، بـه خود مـا و نوع سياسـتگذاری های ما بـاز می گردد. 
بی شـک همـه سياسـتگذاران حوزه سـالمت و دلسـوزان 
کشـور مـی دانند کـه تنها در شـرايطی که مقصد بخشـی از 
پول هـای آزاد شـده، صنايـع داخلی کشـور باشـد، می توانيم 
بـه فرصت هـای اقتصادی فراهم شـده ناشـی از رفع تحريم ها 
بـه عنـوان موتـور محرکـه صنايـع داخلـی نـگاه کنيـم و در 
ايـن ميـان نبايـد صنايع مرتبـط بـا کاالهای سـالمت محور 
فراموش شـود. اين در حالی اسـت که دشـواری های تحميل 
شـده بـه صنعـت در دوره تحريم هـا موجـب شـده اسـت که 
بسـياری از بنگاه هـای صنعتـی در چنـد سـال اخيـر نتوانند 
بودجـه الزم بـرای نوسـازی يـا خريـد ماشـين آالت خطـوط 
توليـد را تـدارک ببيننـد، ضمـن اينكـه اتخـاذ رويكردهـای 
انقباضـی از سـوی نظـام بانكـی نيـز ايـن شـرايط را تشـديد 
کـرده اسـت.  تبعـات غيرمسـتقيم ناشـی از تحريـم نظيـر 

برنامه ريزی هـای موقـت و کوتـاه مدت، سـردرگمی نـرخ ارز 
در دراز مـدت، گسـترش فعاليت هـای داللـی و واسـطه گری، 
انتظـار بـرای تغييـر شـرايط و ده ها موضـوع ديگر نيـز مزيد 
علـت شـده و باعـث گرديـد تـا سـرمايه ها بـه جـای تمرکـز 
در صنعـت بـه بخـش هـای واسـطه گـری هدايت شـود. بی 
شـک اسـتمرار ايـن شـرايط و عدم تعميـق سـرمايه گذاری، 
مـی توانـد توليـد را بيـش از ايـن تضعيـف کنـد. نگاهـی به 
کارخانـه هـای داخل حاکـی از نابه سـامانی وضعيت فنی در 
بسـياری از خطوط توليد اسـت در حدی که وزارت بهداشـت 
برخـی از کارخانجـات داخلـی را مجـاز بـه توليد قـرار دادی 
بدليـل پاييـن بودن اسـتاندارد خـط و فرايند توليـد نميداند 
و در بسـياری از مـوارد اگـر بيـم اتهـام ضربه بـه توليد داخل 
نبـود چـه بسـا کارشناسـان وزارت بهداشـت خطـوط توليـد 
برخـی از کارخانجـات داخلـی را تعطيل می کردنـد. عالوه بر 
ايـن، تحريـم موجـب شـد انتقال تجربه هـای بيـن المللی در 
حـوزه مديريت با سـرعت پايين تـری به داخل کشـور انتقال 
پيـدا کنـد و در برخـی مـوارد حتـی متوقـف شـود. هـر چه 
نگرش هـای مديريتـی قديمی تـر باشـد، بی شـک از سـرعت 
توسـعه صنايـع کاسـته می شـود. برايـن اسـاس بهره برداری 
درسـت و هوشـمندانه از پول هـای آزاد شـده بـه معنـای آن 
اسـت کـه سـرمايه گذاری در بخش هـای زيربنايـی و صنعت 
را توسـعه دهيـم. بايـد بـا نوسـازی خطـوط توليد، بهسـازی 
تكنولـوژی و تسـهيل مسـير انتقـال فنـاوری و دانـش فنـی 
زمينـه هـای جهـش صنعـت داخلی کشـور را فراهـم کنيم.

در ميـان کليـه کاالهای سـالمت محور، از آنجايـی که در 
دنيـای مـدرن امـروز که بسـياری از انسـان ها بواسـطه مدل 
تغذيـه شهرنشـينی به سـيری شـكمی و گرسـنگی سـلولی 
مبتـال شـده اند، صنعت مكمـل های غذايی بيش از گذشـته 
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت، اين بـراورد مـی تواند نزديک 
بـه واقـع باشـد کـه در دوره پسـاتحريم صنعـت مكمل های 
غذايـی پتانسـيل يـک جهـش بـزرگ را در اختيار بگيـرد. بر 
پايـه ايـن بـاور بـر آن شـديم که ايـن شـماره از نشـريه را به 
بحـث و بررسـی در خصـوص چالش ها و فرصـت های پيش 

روی صنعـت مكمـل هـای غذايی اختصـاص دهيم.

صنعت مکمل های غذایی
 در دوره پساتحریم

دکتر محمد بشری 

محمد بشری 

سخن آغازین



ـــی و  ـــن الملل ـــادالت بي ـــدن مب ـــگ ش ـــا پررن ـــر ب ـــای اخي ـــه ه در ده
ـــی نوظهـــور  ـــده هاي ـــوان پدي ـــی بعن ـــی، مكمـــل هـــای غذاي تعامـــالت جهان
ـــژه ای  ـــگاه وي ـــم جاي ـــا ه ـــی ه ـــا ايران ـــی م ـــالمت، در زندگ ـــه س در عرص
ـــی  ـــا وقت ـــای دني ـــه ج ـــن در هم ـــياری از متخصصي ـــد. بس ـــرده ان ـــدا ک پي
ـــق  ـــدن از طري ـــاز ب ـــورد ني ـــی م ـــالح معدن ـــا و ام ـــذی ه ـــن ريزمغ از تامي
ـــی  ـــا م ـــراورده ه ـــن ف ـــان اي ـــه دام ـــوند، دســـت ب ـــی ش ـــد م ـــا امي ـــه ن تغذي
ـــه  ـــوژی در مســـيری پيـــش رفت ـــم و تكنول ـــد عل ـــه معتقدان شـــوند، چـــرا ک
ـــردم  ـــد. م ـــران کن ـــا را جب ـــا و نقـــص ه ـــف ه ـــد ضع ـــد بتوان ـــه باي اســـت ک
ـــدا  ـــی پي ـــا آگاه ـــراورده ه ـــن ف ـــت مصـــرف اي ـــه اهمي ـــش ب ـــم و بي ـــز ک ني
ـــه نوعـــی مصـــرف کننـــده وفـــادار آيـــن  کـــرده انـــد و حتـــی برخـــی افـــراد ب
ـــه  ـــرف بهين ـــه مص ـــت ک ـــل اس ـــن دلي ـــه همي ـــد. ب ـــده ان ـــا ش ـــراورده ه ف

ـــات  ـــار موضوع ـــر در کن ـــوی ديگ ـــه آن از س ـــن و عرض ـــت تامي ـــو و مديري ـــک س ـــا از ي ـــل ه مكم
ـــده  ـــدی ش ـــای ج ـــه ه ـــی و دغدغ ـــات اصل ـــی از موضوع ـــه يك ـــل ب ـــردی آن تبدي ـــی و راهب نظارت

ـــت.  اس
در ايـــن شـــماره از نشـــريه درمـــان يـــاب بـــا مـــدد جمعـــی و مشـــارکت گروهـــی دســـت انـــدرکاران 
ـــه  ـــدگان، داروخان ـــدگان، واردکنن ـــد کنن ـــزان، تولي ـــه ري ـــتگذاران، برنام ـــم از سياس ـــوزه اع ـــن ح اي
ـــه ای از  ـــی گوش ـــاص متول ـــكلی خ ـــه ش ـــک ب ـــه هري ـــه ک ـــنديكاهای مربوط ـــازان و س داران، داروس
ـــن بخـــش از نظـــام  ـــه اي ـــه موضوعـــات مبتـــال ب ـــم ب ـــزرگ هســـتند، تـــالش کـــرده اي ـــن صنعـــت ب اي

ـــم.  ـــاماندهی آن را بررســـی کني ـــره و روشـــن س ـــاط تي ـــم و نق ســـالمت بپردازي
در کنـــار ايشـــان از نظـــرات و ديـــدگاه هـــای متخصصيـــن تغذيـــه، غـــدد، پوســـت، ورزش، 
ـــی  ـــت يعن ـــن صنع ـــش دوم اي ـــع بخ ـــه در واق ـــژه ک ـــای وي ـــت ه ـــی و مراقب ـــكی، بيهوش روانپزش
ـــی  ـــای علم ـــل ه ـــم و تحلي ـــره بردي ـــز به ـــوند ني ـــی ش ـــوب م ـــا محس ـــل ه ـــدگان مكم ـــز کنن تجوي

ـــديم.  ـــا ش ـــا را جوي ـــل ه ـــرف مكم ـــوص مص ـــان در خص ايش
ـــه نظـــر مـــی رســـد در مســـير  ارزيابـــی  در مجمـــوع و فـــارغ از همـــه چالـــش هـــای ايـــن حـــوزه، ب
ـــع و در دســـترس  ـــات جام ـــک اطالع ـــک بان ـــی ي ـــا، جـــای خال ـــل ه ـــف مكم ـــح شـــئون مختل صحي
ـــير  ـــتند از س ـــی مس ـــخ نويس ـــک تاري ـــار ي ـــران در کن ـــازار اي ـــود در ب ـــای موج ـــل ه ـــواع مكم از ان

ـــود.  ـــی ش ـــاس م ـــدت احس ـــه ش ـــا ب ـــور م ـــت در کش ـــن صنع ـــی اي تكامل

جای خالی آمار

سعید اویس
سردبیر

سرمقاله
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دکتر اکبر عبدالهی اصل، فارغ التحصیل داروسازی 
عمومی و PHD اقتصاد دارو است. آغاز فعالیت وی در 

سازمان غذا و دارو به حدود سالهای 74 باز می گردد 
که به صورت نیمه وقت به عنوان کارشناس مشغول به 

فعالیت شد. در سال 88 درحالی که مدیرکل اداره دارو 
بود از سازمان غذا و دارو جدا شده و 4 سال تجربه 
صنعت را در گروه دارویی سبحان و عبیدی داشته 

است. در قامت معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا 
و دارو با وی به گفتگو نشسته ایم.

زیر ساخت های 
فروش آنالین

مکمل های غذایی
در راستای فروش آنالین مکمل های غذایی 

چالش های بزرگی شامل  اصالت، داروخانه 
های گیاهی، عطاریها و قیمت گذاری ممکن است 

پیش رو قرار گیرد
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مبارزه با قاچاق
برنامه ریزی و اجرا

پیشــینه سیســتم های برچســب اصالــت و 
ــت؟ ــوزه دارو چیس ــری در ح ــتم رهگی سیس
 86 ســال  در  رديابــی،  و  رهگيــری  موردبحــث  در 
ســازمان غــذا و دارو پــروژه ای را کليــد زد کــه متمرکــز 
ــا از  ــد داروه ــا بتوان ــود ت ــت ب ــای گران قيم ــر داروه ب
ــری و  ــازار رهگي ــر را در ب ــی باالت ــاخص قيمت ــک ش ي
رديابــی کنــد. بــه ايــن معنــی کــه هرلحظــه بدانيــم که 
از هــر نــوع دارو، چقــدر داريــم و در کجــا داريــم. الزمــه 
ــک شــماره دار  ــا را تک ت ــه داروه ــود ک ــن ب ــن کار اي اي
کنيــم. يــک شماره ســريالی بــرای هــر بســته دارو 
ــان  ــن جري ــره تأمي ــول زنجي ــن در ط ــم و اي می دادي
ــود  ــی ش ــن کار اجراي ــا اي ــفانه ت ــرد. متأس ــدا می ک پي
ــم  ــم ه ــت ده ــد و در دول ــام ش ــم تم ــت نه ــر دول عم
جابجايــی نفــرات و متأســفانه تغييــر سياســت ها و 
ــرح  ــر ط ــوی ديگ ــاد. از س ــاق افت ــليقه ها اتف ــر س تغيي
ايــن موضــوع در ســازمان غــذا و دارو همزمــان شــد بــا 
آمــدن طرحــی بــه نــام شــبنم در وزارت بازرگانــی کــه 
ترکش هــای آن هــم بــه سيســتم دارويــی اصابــت کــرد. 
ــوی  ــه از س ــت ک ــرح اصال ــان ط ــا هم ــبنم ي ــرح ش ط
ــی دنبــال می شــد، شــايد ازنظــر فلســفه  وزارت بازرگان
وجــودی تفــاوت چندانــی بــا طــرح رهگيــری و رديابــی 
ســازمان غــذا و دارو نمی کــرد. امــا متأســفانه  در ظاهــر 
ايــن بــه چســباندن يــک ســری برچســب های ناهمگون 
و نامتمرکــز و بعضــا بــی هويــت و عمــاًل بايــد بگوييــم 
ــت دار کــردن  بســياری از کاالهــای  خروجــی کار هوي
ــا  ــمی و ي ــده غيررس ــی واردکنن ــل بوديعن ــر اصي غي
در مــوارد رســمی، کاال را به صــورت غيررســمی وارد 
ــت  ــه آن اصال ــب ب ــذ برچس ــا اخ ــرد و ب ــور می ک کش

می بخشــيد.

ــری  ــث رهگی ــرای بح ــه ب ــی ک ــرو اهمیت پی
قائــل  ســالمت محور  کاالهــای  ردیابــی  و 
ــوی  ــمی از س ــال واردات غیررس ــتید، احتم هس
واردکننــدگان رســمی را چــه میــزان می دانیــد؟
 بايــد قبــول کنيــم کــه هزينــه واردات رســمی کاالهای 
ازجملــه  بــه داليــل مختلــف  ايــران  در  ســالمت 
ــر از  ــرو کراســی اداری ، عــدم شــفافيتها باالت ــه، ب تعرف
ــی  ــن برخ ــت. بنابراي ــا اس ــمی واردت آن ه ــه رس هزين
شــرکت های غيررســمی بخصــوص واردکننــدگان لــوازم 
 آرايشــی، بهداشــتی، غذايــی يــا مكمل هــا ترجيــح 
ــورت  ــان را به ص ــدی از کاالهايش ــه درص ــد ک می دهن
وارد  غيررســمی  به صــورت  را  درصــدی  و  رســمی 
کننــد تــا بتواننــد هزينه هــای خــود را پوشــش دهنــد. 
امــا طبــق تعريــف کشــور کااليــی کــه خــود نماينــده 
رســمی هــم وارد کنــد و کاالی اصــل هــم باشــد ولــی 
ــده  ــل نامي ــر اصي ــود، غي ــمی وارد ش ــق غيررس از طري
بــه  برچســب ها  دوران  آن  در  متأســفانه  می شــود. 
ــت  ــانی می توانس ــه آس ــس ب ــت و هرک ــروش می رف ف
يــک ســری برچســب بخرنــد و روی هــر کااليــی 
ــد  ــر می کردن ــه فك ــم ازآنجايی ک ــردم ه ــبانند. م بچس
ــد و برچســب نشــان دهنده  ــا برچســب دارن ــن کااله اي
ــد.  ــن کاالهــا اعتمــاد می کردن ــه اي ــت آن اســت ب اصال
درصورتی کــه دقيقــاً ايــن روش برخــالف اهــداف اوليــه 

ــود. ــا قاچــاق ب ــارزه ب نظــام مب

بنابرایــن هــدف نهایــی از اجــرای این سیســتم، 
ــت؟ ــرل قاچاق اس کنت

ــا  ــه ب ــط مقابل ــم فق ــری می کني ــا پيگي ــه م ــزی ک چي
قاچــاق نيســت. کنتــرل اصالــت يک قســمتی از اهــداف 
مــا اســت ولــی عمــده کاری کــه مــا دنبــال می کنيــم 
رهگيــری و رديابــی دارو اســت. ضمــن اينكــه رهگيــری 
و رديابــی مختــص بــه داروهــای وارداتــی نيســت، 
مختــص بــه داروهــای گران قيمــت هــم نيســت. 
ــن  ــا از ذه ــت ت ــوم و ذهني ــن مفه ــد اي ــه بی تردي البت
دســت اندرکاران دارويــی کشــور اصــالح شــود مقــداری 
زمــان می بــرد. قطعــاً  الزم اســت کــه  مديريــت دارويــی 
کشــور بدانــد کــه هــر دارو کجاســت و بــه دســت چــه 
ــد ســال 92  ــذا ســاختار جدي کســی رســيده اســت، ل
ــی را  ــای قبل ــد و کاره ــام ش ــد انج ــات جدي ــا مطالع ب
ــم. ــم و سيســتم جديــدی را اجــرا کردي بازبينــی کردي

ــروژه  ــذا و دارو در پ ــازمان غ ــز س ــا تمرک آی
ــه  ــا اینک ــت ی ــر روی دارو اس ــاً ب ــد صرف جدی
ســالمت محور  کاالهــای  کلیــه  شــامل 

؟ د می شــو
هــدف مــا ايــن اســت کــه تمــام فــرآورده هــای 
ســالمت شــامل دارو، غــذا، مكمــل، تجهيــزات پزشــكی 
ــن  ــره تامي ــه زنجي ــدو ورود ب ــات پزشــكی از ب و ملزوم

به صــورت شناســه دار وارد بــازار شــوند.

آیــا بهتــر نبــود به جــای آزمون وخطاهــای 
ــای  ــی پروژه ه ــاز مطالعات ــی، ف ــدد اجرای متع
و عمیق تــر صــورت  دقیق تــر  این چنینــی، 

ــرد؟ پذی
اتفاقــاً مشــكل اساســی کــه امــروز بــا آن مواجــه 
ــدد  ــای متع ــون و خطاه ــن موضــوع آزم هســتيم همي
قبلــی اســت. مســئله ايــن اســت کــه زمانــی کــه طــرح 
و پــروژه ای از صفــر در کشــور شــروع شــود نســبت بــه 
آن مقاومــت نيســت يــا اينكــه مقاومــت حداقلــی شــكل 
ــرده  ــرا ک ــد اج ــی را ب ــی طرح ــی وقت ــرد، ول می گي
باشــند، اجــرای دوبــاره آن و پــاک کــردن ذهنيت هــای 
ــيار  ــردن، کار بس ــروع ک ــر ش ــاره از صف ــی و دوب قبل
دشــواری اســت. اکنــون ايــن طــرح بــرای مجريــان آن 
کامــال شــفاف اســت و طبــق برنامــه ريــزی قبلــی پيش 

ــی رود. م

ــت؟  ــدام اس ــد ک ــروژه جدی ــن در پ گام آغازی
مهم تریــن چالشــی کــه در ایــن خصــوص 
ــدام  ــت ک ــرار گرف ــذا ق ــازمان غ ــش روی س پی

ــت؟ اس
به صــورت خالصــه پــروژه جديــد بــه ايــن صــورت اســت 
کــه در بــدو توليــد خــود صاحــب کاال يعنــی هرکســی 
کــه آن را ثبــت کــرده بايــد اقــدام را آغــاز کنــد. پــس 
الزم بــود همــه کاالهــای کشــور اول ثبــت شــوند. 
ــم در ســال 92 متوجــه  متأســفانه وقتــی شــروع کردي
ــاًل  ــه قب ــی ک ــای اطالعات ــی از بانک ه ــه خيل شــديم ک
ــاًل  ــت. مث ــده اس ــال 88 متوقف ش ــود در س ــده ب کارش
ــذا و...  ــای غ ــداد پروانه ه ــا، تع ــداد داروخانه ه ــا تع م
ــدازآن  ــم بع ــا نمی داني ــم، ام ــال 88 می داني ــا س را ت
ــداد  ــه تع ــاد شــده اســت )البت ــا زي ــم ي ــداد ک چــه تع

واردکننده یا صاحب کاال باید نسبت 
به کاالی خودش حساسیت داشته 
باشد و کنترل ها را جدی بگیرد. 
باید خودش دلش به حال جنس 
خودش بسوزد. وقتی برچسب را 
کج نصب می کنند، یا اشتباه نصب 
می کنند، یا اینکه کیفیت برچسب 
مناسب نیست، دقیقًا مثل این است 
که یک لکه ننگی روی محصول 
خوب زده اند. اگر صاحب کاال 
بخواهد از جنسش صیانت کند 
قطعًا به سراغ مجری باکیفیت تر 
خواهد رفت



نشریه درمان یاب شماره 8/ تابستان 94

11

ــزار  ــت اينكــه نرم اف ــه عل ــا ب پروانه هــای دارو و مكمل ه
قديمــی هنــوز کار می کــرده را داشــتيم( اطالعــات 
ــه  ــتيم. البت ــم نداش ــزات را ه ــت تجهي ــاری درس آم
الزم اســت يــادآوری کنــم کــه ازنظــر مــن، اطالعاتــی  
وجــود خارجــی دارنــد کــه به صــورت منســجم و مــدون 
ــل  ــروز شــود، قاب ــد ب ــن بتوان باشــند و به صــورت آنالي
ــز  ــای روی مي ــه کاغذه ــه اينك ــد، ن ــری باش گزارش گي
ــد  ــه می گوين ــه هميش ــی ک ــوی آدم هاي ــل کش و داخ
اطالعــات داريــم ولــی از داخــل کشــو نمی تواننــد 
آمارهــا را بيــرون بياورنــد. پــس اطالعــات اوليــه 
ــن  ــد تدوي ــت باي ــات ثب ــد. اطالع ــاخته می ش ــد س باي
ــازه  ــرم و اج ــه پروف ــات واردات درزمين ــد. اطالع می ش

ــد. ــه می ش ــد يكپارچ ــص و... باي ورود و ترخي

ــد  ــاپ بارک ــه چ ــزم ب ــدگان را مل ــا واردکنن آی
کرده ایــد؟

بــا توجــه بــه اينكــه در بعضــی مواقــع محدوديت هــای 
ــود  ــب می ش ــم موج ــال می کني ــا اعم ــه م واردات ک
ــک دارو وارد نشــود و  ــل از ي ــک ســری ســاخت کام ي
ــد  ــر نمی ش ــی حاض ــده خارج ــال آن توليدکنن ــه دنب ب
ــد را درج  ــن بارک ــول اي ــی از محص ــداد ناکاف ــرای تع ب
کنــد. ايــن بــود کــه گفتيــم توليدکننــدگان خارجــی و 
ــد را  ــب بارک ــه روش برچس ــد ب ــا می توانن واردکننده ه
درج کننــد تــا زمانــی کــه خــود توليدکننــده خارجــی 

ايــن سيســتم را اجــرا کنــد.

انتخــاب  چگونــه  را  مجــری  شــرکت های 
کردیــد؟

ــه  ــود، در مرحل ــی ش ــن کار را اجراي ــه اي ــرای اينك ب
اول موضــوع را بــا همــه شــرکت های مجــری کــه 
توانايــی شناســه گــذاری دارنــد اعــم از هشــت شــرکت 

ــت  ــری فعالي ــوان مج ــوزه به عن ــن ح ــه در اي ــی ک قبل
می کردنــد طــرح کرديــم؛ يعنــی گفتيــم هرکســی کــه 
ــد اســتانداردهای مــا  توانايــی ايــن کار را دارد و می توان
را رعايــت کنــد، بــا مســئوليت خــود صاحــب شــرکت و 

ــد.  ــد زدن را انجــام ده صاحــب محصــول، کار بارک

پــس از تهیــه برچســب، کاال مجــاز بــه عرضــه 
اســت؟

ــه برچســب درج  ــاً بااينك ــه صرف ــه اينجــا اســت ک نكت
شــود، کاال مجــاز بــه ورود بــه بــازار نخواهــد شــد، ايــن 
برچســب ها اطالعاتــش بايــد توســط کنترلر هايــی 
چــه  و  توليدکننــده  چــه  يعنــی  شــود؛  خوانــده 
واردکننــده بايــد يــک سيســتم کنترلــی داشــته باشــند 
ــه  ــدادی ک ــه تع ــود و ب ــده ش ــا خوان ــام بارکده ــا تم ت
ــه  ــه رفت ــل جعب ــول داخ ــده و محص ــد خوانده ش بارک
بــود، برچســب الزمــه روی جعبــه درج می شــود و 
ــته از  ــر دس ــرای ه ــی ب ــل اطالعات ــک فاي ــب ي در قال
ــرای ســازمان غــذا و دارو ارســال می شــود.  يــک دارو ب
ــه  ــريال هايی اســت ک ــامل س ــته ش ــر دس ــات ه اطالع
دريافــت کــرده اســت. اينجــا در ســامانه ســازمان 
ــرکت  ــر ش ــرای ه ــه ب ــی ک ــئول فن ــل مس در کارتاب
ــس  ــی پ ــود؛ مســئول فن ــتاده می ش ــده، فرس تعريف ش
از از انجــام بررســی و کنترلهــای الزم فــراورده را ريليــز 
مــی کنــد و تــازه کاال مجــاز بــه ورود بــه بــازار اســت و 

ــود. ــال  ش ــای آن فع کده

آیــا خوانــدن کدهــا صرفــاً بــه همیــن مرحلــه 
ــود؟ ــدود می ش مح

در فازهــای بعــدی پــروژه ايــن کدهــا در مرحلــه 
بــه  بعــد در شــرکت پخــش خوانــده می شــود و 
ــه و  ــود. در داروخان ــال می ش ــذا و دارو ارس ــازمان غ س
ــازی  ــد پياده س ــوع باي ــن موض ــز اي ــه ني ــت بيم درنهاي
ــن اســت  ــا بيمــه انجام شــده اي ــه ب ــی ک شــود. توافقات
کــه بيمــه کــد را می خوانــد شــماره ســريالش قبــاًل در 
ــول  ــت پ ــه در نهاي ــد، بيم ــده باش ــا ثبت نش ــامانه م س
ــت.  ــه اس ــده بيم ــق آين ــن اف ــه اي ــد داد. البت را نخواه
ــداد  ــورد تع در حــال حاضــر به صــورت آزمايشــی در م
محــدودی از داروهــا در حــال اجــرا اســت. البتــه فقــط 
ــه  ــوع ب ــن موض ــت اي ــوراتی باب ــد و کس ــت می کنن ثب
ــن  ــت اي ــی درنهاي ــد. ول ــل نمی کنن ــا تحمي داروخانه ه
پــروژه بــه ايــن خواهــد انجاميــد کــه در مســير زنجيــره 

ــد. ــد ش ــال خواه ــن موضــوع دنب ــن دارو اي تأمي

ــدودی از  ــداد مح ــه تع ــوز ب ــای مج ــا اعط آی
ــرح  ــا ط ــت ی ــب اصال ــرح برچس ــان ط مجری
رهگیــری موجــب انحصــار و رانــت نشــده 

ــت؟ اس
ــا در  ــدارد م ــود ن ــاری وج ــچ انحص ــاره هي ــن ب  در اي
حــال حاضــر بــه 54 شــرکت بــه مجــوز داده ايــم. هــر 
ــن  ــه را تأمي ــات اولي ــتانداردها و الزام ــد اس ــس بتوان ک
ــه  ــا اين ک ــد؛ ام ــت کن ــوز درياف ــد مج ــد، می توان کن
بتوانــد فعاليــت خــود را شــروع و ادامــه دهــد، موضــوع 
ــا  ــش، م ــوزه پخ ــال در ح ــت. به عنوان مث ــری اس ديگ
در حــال حاضــر بــه حــدود 34 شــرکت پخــش مجــوز 
داده ايــم، اگــر در ميــان آن هــا 4 شــرکت می تواننــد 80 
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يــا 90 درصــد بــازار را بگيرنــد مــا کــه انحصــاری بــرای 
ــت.  ــازار اس ــرايط ب ــم. ش ــاد نكرده اي ــرکت ايج آن 4 ش
ــت  ــا رعاي ــد ب ــه اآلن بخواه ــری ک ــم مج ــن مطمئن م
اســتانداردها و الزامــات اوليــه کــه مــا می خواهيــم کار 
ــا  ــی از مجری ه ــه بعض ــی ک ــا آن قيمت هاي ــد و ب کن
بــه بــازار جنــس می دهنــد رقابــت کنــد، شــرايط 

ــد. ــد تحمــل کن اقتصــادی ســختی را باي

ــت  ــال فعالی ــرکت در ح ــن 54 ش ــه ای ــا هم آی
ــتند؟ هس

ــرکت،  ــن 54 ش ــان اي ــه از مي ــت ک ــن اس ــت اي واقعي
حــدود 21 شــرکت در حــال کار هســتند و بقيــه  هنــوز 

فعاليتــی ندارنــد.

دلیــل کنــار رفتــن شــرکت های مجــری را 
ــایرین  ــی س ــت خواه ــا ران ــد؟ آی ــه می دانی چ

ــت؟ ــده اس ــا نش ــروج آن ه ــب خ موج
ــت خــاص خــود را دارد و  ــازار ظرفي ــن ب ــی شــک اي ب
بــا فعاليــت تعــدادی از بازيگــران کــه حداکثــر مطلــوب 
کيفيــت و قيمــت را بــرای مشــتريان خــود ايجــاد کنند 
اشــباع مــی شــود. البتــه ســازمان نيــز بــا کوچكتريــن 
ــا  ــت آنه ــرده و از فعالي ــورد ک ــدت برخ ــات بش تخلف

جلوگيــری مــی کنــد.

ــه  ــری چگون ــرکت های مج ــایر ش ــت س وضعی
ــت؟ اس

از ميــان شــرکت های فعــال، تقريبــاً 12 شــرکت صرفــاً 
ــد.  ــی کار می کنن ــتی و غذاي ــی بهداش ــوزه آرايش در ح
همــه می داننــد تخلــف در ايــن حــوزه شــايع تر اســت؛ 
ــا در حــال حاضــر مكمــل و دارو  ــت م ــا چــون اولوي ام
اســت، خيلــی روی آنهــا تمرکــز نكرديــم. فــارغ از حوزه 
ــد و  ــه مانده ان ــی ک ــرکت هاي ــتی، ش ــی و بهداش آرايش
ــد  ــرح باي ــن ط ــه اي ــد ک ــد، و معتقدن ــت می کنن فعالي
بــه بهتريــن شــكل ممكــن اجــرا شــود و مــورد حمايــت 
ســازمان قــرار مــی گيرنــد ولــی برخــی بــر ايــن باورنــد 
کــه ايــن طــرح بايــد  فقــط چــاپ و توزيــع کاغذهايــی 
ــا در  ــوان از آنه ــی ت ــه م ــه شــكل برچســب اســت ک ب
امــد کســب کــرد ايــن گــروه در بــازار آينــده جايگاهــی 
نــدارد  البتــه مــن معتقــدم فقــط واردکنندگانــی ســراغ 
مجريــان مختلــف يــا خطــا کار مــی رونــد کــه خــود نيز 

در قالــب فعاليــت واردات رســمی تخلــف مــی کننــد.

ــت  ــه مدیری ــری چگون ــرکت های مج ــازار ش ب
می شــود؟

ــه کاالی  ــبت ب ــد نس ــب کاال باي ــا صاح ــده ي واردکنن
خــودش حساســيت داشــته باشــد و کنترل هــا را جــدی 
بگيــرد. بايــد خــودش دلــش بــه حــال جنــس خــودش 
ــا  ــد، ي ــج نصــب می کنن ــی برچســب را ک بســوزد. وقت
ــا اينكــه کيفيــت برچســب  اشــتباه نصــب می کننــد، ي
مناســب نيســت، دقيقــاً مثــل ايــن اســت کــه يــک لكــه 
ننگــی روی محصــول خــوب زده انــد. اگــر صاحــب کاال 
ــراغ  ــه س ــاً ب ــد قطع ــت کن ــش صيان ــد از جنس بخواه
مجــری باکيفيت تــر خواهــد رفــت. ضمــن اين کــه 
چنيــن کســی هيــچ گاه بــه دنبــال تخلــف نخواهــد بــود. 
ــر وزارت بهداشــت را کاله  ــه س ــن نيســت ک ــال اي دنب
ــف  ــا متخل ــف ي ــرکت های ضعي ــراغ ش ــه س ــذارد. ب بگ
نخواهــد رفــت؛ بنابرايــن بــازار مجريــان متخلــف 
ــی اســت  ــه زمان ــی فاجع ــد. ول ــد ش ــز کســاد خواه ني
ــوع  ــن موض ــاوت از اي ــاًل بی تف ــب کاال کام ــه صاح ک
ــو  ــان همس ــا مجري ــف ب ــام تخل ــا در انج ــذرد وي می گ

مــی شــوند.

بــه  نســبت  واردات  محدودیت هــای  چــرا 
مکمــل شــدید اســت؟

ــل در  ــت واردات دارو و مكم ــای محدودي ــت ه سياس
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــتهای ابالغ ــتای سياس راس
ــه  ــود و ازآنجايی ک ــی ش ــام م ــی انج ــاد مقاومت و اقتص
ــان نقــش کليــدی  ــی در فراينــد درم مكمل هــای غذاي
ندارنــد پــس مــا تــا حــدی کــه بتوانيــم تــالش 
می کنيــم بــا حداکثــر رضايتمنــدی مصرف کننــده، 
حداقــل واردات را تعريــف کنيــم. بــه ايــن جهــت 
مقــررات مــا در جلوگيــری از واردات مكمل هــا شــديدتر 
ــا  ــد ب ــی می توان ــده داخل ــه توليدکنن ــت. درنتيج اس
ــا حتــی غيــر تعرفــه ای خواهــان  ابزارهــای تعرفــه ای ي
ــود.  ــود ش ــب خ ــول رقي ــدن واردات محص ــدود ش مح
منظــور از ابــزار غيــر تعرفــه ای ايــن اســت کــه کميتــه 
مكمــل در راســتای حمايــت توليدکننــده داخلــی 
ــود  ــور نش ــا  وارد کش ــی مكمل ه ــه برخ ــد ک می گوي
چــه بــا تعرفــه و چــه بــدون تعرفــه و جلــوی واردات آن 

گرفتــه می شــود.

هدف ما این است که تمام 
فرآورده های سالمت شامل دارو، 
غذا، مکمل، تجهیزات پزشکی و 
ملزومات پزشکی از بدو ورود به 
زنجیره تامین به صورت شناسه 
دار وارد بازار شوند

مبارزه با قاچاق
برنامه ریزی و اجرا
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آیــا تجربــه چنــد ســال گذشــته مدیریت بــازار 
ــذا و  ــازمان غ ــوی س ــی از س ــای غذای مکمل ه
دارو، مدیــران ایــن ســازمان را بــه ایــن تحلیــل 
نرســانده اســت کــه محدودیــت شــدید واردات 
ــاق  ــش قاچ ــه افزای ــر ب ــا منج ــن فراورده ه ای

خواهــد شــد؟
قانــون  مجــری  دولتــی،  دســتگاه های  به طورکلــی 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــتند. س ــی  هس ــتهای ابالغ و سياس
ــاً  ــت الزام ــن اس ــه ممك ــت ک ــی اس ــری مصوبات مج
ــته  ــول نداش ــا را قب ــی آن ه ــر کارشناس ــودش ازنظ خ
ــد  ــد در ص ــه ص ــر ک ــن نظ ــا اي ــخصاً ب ــن ش ــد. م باش
بــازار در اختيــار توليــد داخــل باشــد يــا صــد در صــد 
ــه  ــا اينك ــق نيســتم. ي ــازار دســت واردات باشــد مواف ب
ــدر افزايــش دهيــم کــه قاچــاق  ــه واردات را اين ق هزين
ــازمان  ــال س ــی درهرح ــود. ول ــاد ش ــياه زي ــازار س و ب
ــه  ــت ک ــی اس ــت های کالن ــری سياس ــذا مج دارو و غ
ــس،  ــر مجل ــذار نظي ــع قانون گ ــط مرج ــور توس در کش
مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام يــا توســط نهادهــای 
ــا  ــتيم آن ه ــف هس ــا موظ ــود و م ــالغ می ش ــر اب ديگ
ــش  ــه کاه ــرايطی ک ــن در ش ــم؛ بنابراي ــاده کني را پي
ــی از  ــوان يك ــل به عن ــد داخ ــت از تولي واردات و حماي
ــزی از آن  ــت، گري ــده اس ــتی تعريف ش ــداف باالدس اه
ــم محــدود شــدن واردات  ــه همــه می داني نيســت. البت
قانونــی، ممكــن اســت بــه بهــای کمبــود کاال در بــازار 
ــی  ــای نارضايت ــه به ــت ب ــن اس ــد، ممك ــاق بيفت اتف
ــب  ــت موج ــن اس ــود، ممك ــل ش ــده حاص مصرف کنن
افزايــش انگيزه هــای قاچــاق شــود. ايــن کشــور مرزهای 
ــازمان های  ــاق را س ــوی قاچ ــادی دارد و جل ــی زي خيل
ــه  ــد ک ــد بگيرن ــت باي ــر از وزارت بهداش ــری غي ديگ
ــد  ــود نمی توانن ــات موج ــه امكان ــه ب ــا توج ــاً ب طبيعت
ــاال  ــد. ح ــوی آن را بگيرن ــد جل ــد درص ــورت ص به ص
آگــر آن هــا نمی تواننــد جلــوی قاچــاق را بگيرنــد عمــاًل 
مســئوليت وزارت بهداشــت در خصــوص اطالع رســانی 
و آگاهــی بخشــی بــه مــردم در رابطــه بــا کاالی قاچــاق 
افزايــش پيــدا می کنــد. اآلن متأســفانه محل هــای 
عرضــه خــارج از وزارت بهداشــت مثــل عطاری هــا، 
خــاص   فروشــگاه های  و  بدن ســازی  باشــگاه های 
ــا  ــن مكمل ه ــد و اي ــت می کنن ــدی فعالي ــورت ج به ص
را به راحتــی عرضــه می کننــد و هيچ کــدام از آن هــا 
ــتند؛  ــت نيس ــوز وزارت بهداش ــذ مج ــه اخ ــور ب مجب
ــک  ــدازه ي ــا به ان ــور م ــا در کش ــی عطاری ه ــی حت يعن
ــی  ــی يك ــد؛ يعن ــذ نمی کنن ــوز اخ ــم مج ــی  ه لبنيات
لبنياتــی بخواهــد فعاليــت کنــد حداقــل يــک مجــوز از 
ــد  ــت می کن ــت بهداشــتی دانشــگاه محــل درياف معاون
ــرد  ــوزی می گي ــه مج ــف مربوط ــاری از صن ــی عط ول
و حتــی ملــزم بــه ارائــه بهداشــت در حــد ســوپر 
مارکــت هــم نيســت. فاجعه بارتــر ايــن اســت کــه ايــن 
ــه  ــدون اطالعــات علمــی مســتند، درزمين عطاری هــا ب

ــد. ــت می کنن ــم دخال ــز ه ــان و تجوي درم

ــاق  ــا قاچ ــه ب ــث مقابل ــه بح ــن ورودی ب بنابرای
ــت؟ ــد داش نخواهی

واقعيــت ايــن اســت که ســازمان غــذا و دارو  نمــی تواند 
روی عرضــه و مصــرف فــراورده هــای قاچــاق نقــش پــر 

ــم انجــام  ــا می تواني رنگــی داشــته باشــد تنهــا کاری م
دهيــم ايــن اســت کــه کااليــی کــه رســمی وارد کشــور 
می شــود، بــا روش رهگيــری و رديابــی شناســه دار 

ــه مــردم اطالع رســانی کنيــم. کــرده و ب

آیــا ایــن طــرح بــرای محصــوالت تولیــد داخــل 
هــم تعریــف خواهــد شــد؟

ايــن اتفــاق افتــاده اســت. در مــورد دارو تــا شــهريورماه 
از  و  اســت  اعمــال شــده   سياســت های تشــويقی 
ــر  ــی اگ ــود؛ يعن ــد ب ــی خواه ــد تنبيه ــه بع ــهريور ب ش
داروهــای توليــد داخــل، ايــن سيســتم را اجــرا نكننــد، 
ــا در اداره کل  ــرای آنه ــد ب ــه جدي ــدور پروان ــكان ص ام
ــه  ــل درزمين ــت. دارو و مكم ــد داش ــود نخواه دارو  وج

ــک صــورت هســتند. ــه ي ــی ب ــری و ردياب رهگي

ــه در  ــادی ک ــاالن اقتص ــای فع ــی از انتقاده یک
حــوزه مکمل هــای غذایــی ســرمایه گذاری 
و  آیین نامه هــا  تغییــر  کرده انــد، 
در  دارو  و  غــذا  ســازمان  دســتورالعمل های 
ــن  ــاالن ای ــت. فع ــر اس ــال اخی ــد س ــول چن ط
ــت ســرگردانی هســتند.  حــوزه همــواره در حال
ــک  ــث واردات بال ــا بح ــه ب ــاً در رابط خصوص
ــن  ــما در ای ــی ش ــی. پیش بین ــول نهای و حص

ــت؟ ــوص چیس خص
بــه نظــر سياســت کلــی حداقــل تــا پايــان ايــن 
ــت.  ــل اس ــد داخ ــت از تولي ــر حماي ــز ب ــت متمرک دول
ــم  ــا می خواهي ــی اســت. م ــد واقع ــه منظــورم تولي البت
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مكمل هــا را در داخــل توليــد مــی شــود. ايــن اســاس 
ــای  ــوزه مكمل ه ــذا و دارو در ح ــازمان غ ــررات س مق
غذايــی اســت. البتــه در شــرايطی ممكــن اســت راه حــل 
ــوان  واردات  ــا عن ــه از آن ب ــود ک ــرح ش ــن مط بينابي
ــم  ــه بداني ــض اينك ــی به مح ــم ول ــام می بري ــک ن بال
ــازار شــده اســت کــه  ــی وارد ب يــک توليدکننــده داخل
می توانــد جلــوی آن بالــک قــرار بگيــرد، حتمــاً توليــد 

ــم. ــاب می کني ــل را انتخ داخ

ــا  ــادی بن ــاالن اقتص ــی فع ــی برخ ــا پیش بین ام
بــر تجربــه ســال های گذشــته حاکــی از موقــت 

ــت. ــت های اس ــن سیاس ــودن چنی ب
واقعيــت ايــن اســت کــه يــک محاســبه ســاده  نشــان 
ــرای  ــه ب ــرمايه گذاری ک ــل س ــه حداق ــد ک ــی ده م
راه انــدازی خطــوط توليــد بايــد انجــام دهنــد بــا لحــاظ 
ــارد  ــد ده ميلي ــه چن ــک ب ــع انســانی نزدي ــه مناب هزين
تومــان اســت درصورتی کــه يــک شــرکت بازرگانــی بــا 
ــد  ــز ی می توان ــرمايه ناچي ــر و س ــيار کمت ــه بس هزين
ــه ســهولت کار واردات را پيــش ببــرد و همــان ســود  ب
ــح  ــه ترجي ــت ک ــن اس ــد. اي ــته باش ــتر را داش ــا بيش ي
به صــورت  و  بياورنــد  طاقــت  ســال   4 می دهنــد 
ــن  ــايد اي ــد. ش ــه کار کنن ــل هزين ــا حداق ــی ب مقطع
سياســت عــوض شــد و متأســفانه تجربــه چندين ســاله 
ــراد  ــی، اف ــر دوره دولت ــه در ه ــد ک ــان می ده ــم نش ه
ــا  ــت. م ــده اس ــت ها عوض ش ــد و سياس ــد آمده ان جدي
اگــر بتوانيــم 3 يــا 4 دوره ايــن سياســت را ادامــه بدهيم 
ــتند،  ــال واردات هس ــه دنب ــی ک ــه اين هاي ــاً هم قطع

ــد شــد. ــده خواهن توليدکنن

ــی از  ــه برخ ــد ک ــع داری ــما توق ــن ش بنابرای
برندهــای جهانــی در ایــران خــط تولیــد احداث 

ــرد؟ ــد ک خواهن
مســيری کــه طراحی شــده اســت نهايتــش ايــن اســت 
کــه همــه مكمل هــا از کانــال توليــد داخــل، وارد بــازار 
شــوند. قطعــاً خيلــی از برندهــای کــه در خــارج توليــد 
ــا ســرمايه گذاری  می شــوند، توليــد در داخــل کشــور ي
ــر  ــه نظ ــد داد. ب ــح خواهن ــور را ترجي ــل کش در داخ
ــه روی آن  ــن ارزش را دارد ک ــران اي ــازار اي ــد ب می رس

ــد. ــرمايه گذاری کنن س

دارو در خصــوص  و  موضــع ســازمان غــذا 
مکمل هــای وارداتــی کــه برندشــان صرفــًا 

بــرای مصــرف در ایــران تولیــد می شــود، 
چیســت؟

ــازه  ــت و اج ــده اس ــوی ورود آن گرفته ش ــدت جل به ش
 private label  ــا نمی دهيــم. ســازمان غــذا و دارو ب
مخالــف اســت. يكــی از علت هايــی کــه ســازمان 
ــد  ــا تولي ــم واردات ي ــه اس ــه ب ــی ک ــه پروانه هاي کلي
ــرد  ــو ک ــود را لغ ــده ب ــته صادرش ــال های گذش در س
ــن  ــد، همي ــا ش ــی آن ه ــه بررس ــدد وارد پروس و مج

ــود. ــوع ب موض

ــی از  ــم برخ ــاهده می کنی ــل مش ــا در عم ام
داروخانه هــا  در  کــه  وارداتــی  مکمل هــای 
ــران  ــازار ای ــرای ب ــط ب ــوند، فق ــه می ش عرض

ــرا؟ ــتند. چ هس
اين هــا دو گــروه هســتند. يــک گروهــی آن هايــی 
ــاز  ــرای بيــش از ني ــده ب هســتند کــه شــرکت واردکنن
2 ســال کشــور کاال  را قبــال وارد کــرده اســت؛ يعنــی 
ــته  ــه توانس ــت ک ــرده اس ــرمايه گذاری ک ــدری س به ق
ــد.  ــازار را وارد کشــور کن ــدازه 2 ســال موجــودی ب به ان
ــه  ــی ک ــم جنس ــم بگويي ــم نمی تواني ــا ه ــه م درنتيج
آورده برگردانــده شــود. يــک دليــل ايــن اســت و دليــل 

ديگــر قاچــاق. 

ــن  ــدگان ای ــه واردکنن ــم ب ــا می توانی ــی م یعن
ــا  ــذا و دارو ب ــازمان غ ــه س ــم ک ــام را بدهی پی
ــت و  ــف اس ــاًل مخال واردات private label کام
در آینــده بــازار کشــور مــا بــه ســمتی مــی رود 
کــه یــا برندهــای اصلــی و اورجینــال برتــر دنیــا 
ــا این کــه مکمل هــا تولیــد  وارد کشــور شــود ی

داخــل خواهنــد بــود؟
بله

قیمت گــذاری  خصــوص  در  شــما  دیــدگاه 
چیســت؟ غذایــی  مکمل هــای 

ــم  ــات شــاهد آن بودي متأســفانه درگذشــته گاهــی اوق
کــه مصرف کننــدگان ايرانــی در مــواردی قيمتــی بيــش 
از 5 برابــر مصرف کننــدگان اروپايــی پــول مكمــل 
اجحــاف  نمی شــد  قيمت گــذاری  چــون  داده انــد. 
ــفانه  ــت. متأس ــورت می گرف ــا ص ــق آن ه ــی در ح بزرگ
ــدر  ــير ان ق ــن مس ــا  از اي ــی واردکننده ه ــود برخ س
زيــاد بــود کــه ديگــر حاضــر نيســتند    ســراغ فعاليــت 
ــاً  ــه قطع ــت ک ــرايطی اس ــن در ش ــد. اي ــدی برون تولي

ــد دارو اســت. ــش از تولي ــل بي ــد مكم ــود تولي س

ــده  ــراً طرح ش ــه اخی ــی ک ــی از موضوعات یک
اســت بحــث ایجــاد و راه انــدازی داروخانه هــای 
گیاهــی اســت. آیــا بــا راه انــدازی ایــن داروخانه، 
ــی  ــای گیاه ــی در داروخانه ه ــای غذای مکمل ه

عرضــه خواهنــد شــد؟
ــی در دســتور  ــه هاي  در حــال حاضــر چنيــن دارو خان
ــی طبيعــی اســت کــه مكمل هــا و  ــد ول ــرار ندارن کار ق
حتــی خيلــی از تجهيــزات آرايشــی بهداشــتی در چنين 

مراکــزی توزيــع شــوند.

برخــی معتقدنــد طــرح موضــوع داروخانه هــای 

 private  سازمان غذا و دارو با
label مخالف است. یکی از 

علت هایی که سازمان کلیه 
پروانه هایی که به اسم واردات 
یا تولید در سال های گذشته 
صادرشده بود را لغو کرد و مجدد 
وارد پروسه بررسی آن ها شد، 
همین موضوع بود

مبارزه با قاچاق
برنامه ریزی و اجرا
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ــاماندهی  ــه س ــر ب ــت منج ــی می توانس گیاه
ــا  ــود؛ ام ــی ش ــای غذای ــروش مکمل ه ــر ف بهت
در ایــن خصــوص مقاومت هایــی شــکل گرفــت. 
ارزیابــی شــما از دالیــل ایــن مخالفت هــا 
ــرح  ــا ط ــازان ب ــن داروس ــرا انجم ــت؟ چ چیس

ــرد؟ ــت ک ــی مخالف ــای گیاه داروخانه ه
ســازمان غــذا و دارو ماننــد ديگــر ســازمان ها يک ســری 
اولويت بنــدی دارد. اگــر بخواهيــم ايــن اولويت هــا را در 
ــودن دارو،  ــم، در دســترس ب حــوزه دارو در نظــر بگيري
اولويــت آغازيــن اســت. حــاال اگــر بخواهيــم در مــورد 
محــل عرضــه دارو بحــث کنيــم، جــزء اولويت هــای اول 
نيســت. در حــال حاضــر انجمــن داروســازان بــا خيلــی 
ــد منطقــی  ــی کــه شــخصاً معتقــدم می توان از طرح هاي
و مفيــد باشــد، مخالــف اســت. تصــور مــن ايــن اســت 
ــه نفــع داروسازهاســت  کــه بســياری از ايــن طرح هــا ب
ــت داری  ــم و جه ــانی ک ــه اطالع رس ــه ب ــا توج ــی ب ول
کــه انجام شــده، بخصــوص در شــبكه های مجــازی، 
ــود شــده اســت. برخــی  ــرای داروســازان غبارآل فضــا ب
در شــبكه های اجتماعــی تريبون هايــی را در دســت 
گرفته انــد و موضوعــات را آن گونــه کــه در مســير 
ــد  ــن می کنن ــه و تبيي ــد توجي ــان باش ــع خودش مناف
و جوســازی هايی آن چنانــی موجــب می شــود کــه 
ــی در  ــه گياه ــود. داروخان ــراب ش ــوب خ ــای خ طرح ه
صــورت اجــرای صحيــح مــی توانســت فرصتــی شــغلی 
ــن  ــی انجم ــد ول ــاد کن ــوان ايج ــازان ج ــرای دارو س ب
مخالــف اســت. ســازمان هــم قصــد نــدارد بابــت چيــزی 

کــه اولويــت اولــش نيســت را پيگيــری کنــد. 

باالخــره انجمــن داروســازان نگــران صنفشــان 
ــکیل  ــه تش ــد ک ــور نمی کنی ــا تص ــتند. آی هس
ــه  ــنگینی ب ــه س ــی ضرب ــای گیاه داروخانه ه
ــد؟ ــازان وارد کن ــتغال زایی داروس ــزان اش می

ــا  ــی ب ــای گياه ــر داروخانه ه ــن اســت اگ ــن اي ــر م نظ
ــه  ــود چ ــاد ش ــاز ايج ــی داروس ــئوالن فن ــور مس حض
ــع  ــی کــه درواق ــی در اشــتغال زايی مســئولين فن تفاوت

ــد شــد؟ ــاز هســتند ايجــاد خواه داروس

ــت  ــن اس ــازان ای ــای داروس ــی از دغدغه ه یک
ــیب  ــد ش ــی می توان ــای گیاه ــه داروخانه ه ک
ــر  ــی را تندت ــای فعل ــتگی داروخانه ه ورشکس

ــن خصــوص چیســت؟ ــد. نظــر شــما در ای کن
ــد از  ــه بع ــت ک ــن اس ــازان اي ــن داروس ــح انجم توضي
مدتــی چــرخ داروخانه هايــی کــه فقــط گياهــی هســتند 
نمی چرخــد و می گويــد مــن کــه داروســاز هســتم 
ــی  ــد از مدت ــم. بع ــع می کن ــم توزي ــيميايی ه ــس ش پ
ــا توجــه  ــاد می شــود و ب ــی زي ــا خيل ــداد داروخانه ه تع
بــه اينكــه در حــال حاضــر وضعيــت اقتصــادی هميــن 
ــت،  ــب نيس ــدان مناس ــم چن ــی ه ــای فعل داروخانه ه
ــر  ــد. اگ ــد ش ــر خواه ــم بدت ــن ه ــن وضــع از اي بنابراي
انصــاف را در نظــر بگيريــم بــه نظــرم در ايــن مــورد حق 
ــاً بيشــترين اجحــاف در  ــا انجمــن اســت. چــون واقع ب
ــرد.  ــازها صــورت می گي ــه داروس ــای پزشــكی ب گروه ه
ــد  ــدود 70 درص ــت ح ــق  وضعي ــر طب ــال حاض در ح
دارو خانــه هــای کشــور از نظــر اقتصــادی بســيار خــراب 
اســت و آنهــا از اينكــه دارو خانــه هــای گياهــی وضــع را 

از ايــن هــم بدتــر کننــد واهمــه دارنــد.

آیــا بــه شــکلی کــه فروشــگاه های ســالمت در 
ــه  ــاز ب ــد و مج ــت می کنن ــور فعالی ــارج کش خ
ــتند،  ــردم هس ــوم م ــه عم ــا ب ــه مکمل ه عرض
ــه  ــرای عرض ــه ای ب ــن برنام ــران هم چنی در ای

ــود دارد؟ ــا وج مکمل ه
من برای کوتاه مدت چنين فكر نمی کنم. 

ــم  ــی، علیرغ ــای ورزش ــوص مکمل ه در خص
ــه  ــه این گون ــذا و دارو عرض ــازمان غ ــه س اینک
مجــاز  داروخانــه  در  صرفــاً  را  مکمل هــا 
ــتند  ــی هس ــا مدع ــا داروخانه ه ــد، ام می دان
ــم  ــل حجی ــه دلی ــی ب ــای ورزش ــه مکمل ه ک
ــا  ــه های آن ه ــده ای از قفس ــش عم ــودن، بخ ب
را اشــغال می کنــد و طبیعــی اســت کــه 
داروخانه هــا عالقــه چندانــی بــه عرضــه 
باشــند.  نداشــته  ورزشــی  مکمل هــای 
درواقــع عرضــه چنیــن محصوالتــی را ازلحــاظ 
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــه نمی دانن ــادی به صرف اقتص
ورزشــکاران هــم عــادت ندارنــد مکمل هــا را از 

ــد.  ــه کنن ــه تهی داروخان
سازمان در این خصوص چه برنامه ای دارد؟

ــم  ــه اجــازه دهي ــم ک ــه ســمتی بروي ــد ب ــه نظــر باي ب
شــرايط  تحــت  را  ورزشــی  مكمل هــای  برخــی 
تعريف شــده، در باشــگاه ها عرضــه شــوند. البتــه الزمــه 
ــا مرکــزی موضــوع را  ايــن کار ايــن اســت کــه فــرد ي
ــكاران  ــه ورزش ــون ن ــفانه تاکن ــد. متأس ــری کن پيگي
کــه مصرف کننــده ايــن فراورده هــا هســتند و نــه 
نــه شــخص ديگــری  باشــگاه های عرضه کننــده و 
ــه نظــر در  ــی ب ــوده اســت. ول ــن موضــوع نب ــر اي پيگي
صــورت تنظيــم آيين نامــه مــدون بعيــد می دانــم 
مخالفتــی بــا مجــاز شــدن عرضــه مكمل هــای ورزشــی 

در باشــگاه های ورزشــی وجــود داشــته باشــد.

ــز  ــی نی ــای ورزش ــع مکمل ه ــن توزی بنابرای
خــارج  دارو  پخــش  شــرکت های  قالــب  از 

؟ د می شــو
حداقــل ايــن اســت کــه زمانــی کــه درخواســت بيايــد، 
ــش  ــاز براي ــر آن ني ــی ب ــود و مبتن ــاد می ش ــاز ايج ني
مقــررات تدويــن می شــود. ولــی در حــال حاضــر فقــط 
ــررات باشــگاه های ورزشــی حــق  ــق مق ــد طب می گوين
ــه  ــت عرض ــن اس ــم ممك ــه ه ــد. داروخان ــع ندارن توزي
نكنــد؛ بنابرايــن فقــط عطاری هــا می فروشــد يــا خــود 

ــند. ــی می فروش ــا غيرقانون دالله

داروخانه هــای  بحــث  بــه  هــم  گریــزی 
ــدر  ــوع انق ــن موض ــرا ای ــم. چ ــره ای بزنی زنجی

شــد؟ حاشیه ســاز 
ــم  ــاهده می کني ــم مش ــگاه کني ــته ن ــه گذش ــر ب اگ
ــس  ــا موس ــه ب ــاد داروخان ــازه ايج ــه اج ــی ک مقررات
ــل وجــود داشــته اســت  ــالها قب ــد از س ــی بده حقوق
ــه علــت هــای مختلــف ناقــص اجرايــی شــده  ــی ب ول
ــوع  ــدن  موض ــفاف ش ــرای ش ــال 93 ب ــت. در س اس
ــن  در شــورای سياســت گذاری دارو طــرح شــد. در اي

برخی در شبکه های 
اجتماعی تریبون هایی 
را در دست گرفته اند و 

موضوعات را آن گونه که در 
مسیر منافع خودشان باشد 
توجیه و تبیین می کنند و 
جوسازی هایی آن چنانی 

موجب می شود که طرح های 
خوب خراب شود. داروخانه 

گیاهی در صورت اجرای 
صحیح می توانست فرصتی 
شغلی برای دارو سازان جوان 
ایجاد کند ولی انجمن مخالف 
است. سازمان هم قصد ندارد 
بابت چیزی که اولویت اولش 

نیست را پیگیری کند.
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ــی  ــت ول ــه نيس ــود داروخان ــه خ ــوع معامل ــه موض ک
ــه  ــود داروخان ــته از س ــه گذاش ــرمايه ای ک ــدازه س به ان
ــی،  ــی بيشــتر از مســئول فن ــاًل کم ــرد. عم ــره می ب به
ــت  ــه اس ــس داروخان ــر مؤس ــه در ظاه ــی ک ــه کس ب
می رســد. در تهــران از ايــن مــوارد زيــاد اســت. افــرادی 
ــد. ــه  را اداره مــی کنن ــا 50 داروخان کــه هميــن 40 ي

ــی  ــوع قانون ــس، موض ــراد مؤس ــن اف ــود ای وج
ــت؟ اس

ــوان  ــد دي ــه می رون ــد کســانی ک ــه نشــان می ده تجرب
ــه نفعشــان رأی  ــد، معمــوالً ب ــت شــكايت می کنن عدال
ــا مســئول فنــی  ــودن و ي صــادر می شــود و داروســاز ب

بــودن خــود مؤســس خيلــی شــرط نيســت.

ــرح  ــورد ط ــی و در م ــث اصل ــه بح ــم ب بازگردی
داروخانه هــای زنجیــره ای کــه از ســوی ســازمان 

غــذا و دارو مطــرح شــد، توضیــح دهیــد؟
مــا در حــال حاضــر حــدود 50 درصــد داروی کشــور 
ــع  ــه توزي ــم ک ــاص می دهي ــای خ ــه داروخانه ه را ب
کننــد. ولــی ايــن داروهــا هرچنــد 50 درصــد هســتند 
ولــی ازنظــر عــددی خيلــی کوچــک هســتند. تعــداد و 
مقــدار ايــن داروهايــی کم اســت و قيمتشــان باالســت. 
ــک  ــر ي ــن اگ ــم؛ بنابراي ــع خردکني ــم توزي نمی تواني
شــرکت طــرف حســاب باشــد، مــا می توانيــم بگوييــم 
ــرکت  ــاال ش ــد. ح ــع کن ــن دارو را توزي ــرکت اي آن ش
خــودش می دانــد کــه در کــدام داروخانــه توزيــع 
ــد.  ــاران کن ــه بيم ــانی ب ــه اطالع رس ــد و چگون می کن
ــين  ــه  موسس ــاً هم ــم طبيعت ــروش دارو ه ــود ف از س
شــرکت بهره منــد می شــوند. حــاال ايــن شــرکت 
صاحبــان ســهامش چــه کســانی باشــند جــای بحــث 
داشــت. طــرح اوليــه ايــن بــود کــه حتــی بــرای اينكــه 
ــه دار هــا باشــند؛   تنــش ايجــاد نشــود فقــط دارو خان
ــا در  ــهم دولتی ه ــش س ــدف کاه ــا ه ــوع ب ــن موض اي
ــه علــت عــدم اســتقبال از  عرضــه دارو مطــرح شــد ب
ــا از  ــن داروه ــته اي ــون گذش ــارج و همچ ــتور خ دس

ــد. ــد ش ــع خواه ــی توزي ــای دولت ــق داروخانه ه طري

وب ســایت های  در  مکمل هــا  فــروش  آیــا 
ــت؟ ــاز اس ــی مج اینترنت

ــته  ــازی داش ــبكه مج ــودش ش ــه ای خ ــر داروخان  اگ
باشــد، بــا نظــارت مســئول فنــی و بــه شــرط دريافــت 
مجوزهــای مربوطــه می توانــد مكمل هــا را عرضــه 

ــد. ــوز ندارن ــورد دارو مج ــی در م ــد ول کن

ــته  ــایت داش ــق دارد وب س ــه ح ــی داروخان یعن
باشــد و در وب ســایت مکمل هــا را عرضــه 

ــد؟ کن
مكمل هــا و آرايشــی و بهداشــتی را بــا نظــارت مســئول 

فنــی می توانــد توزيــع کنــد.

این موضوع ابالغ هم شده است؟
ــی از  ــد مجوزهاي ــد. باي ــی می خواه ــرايط خاص ــه. ش بل
دانشــگاه ها و وزارت بازرگانــی بگيرنــد. آيين نامــه ای 

ــت. ــده اس ــته تنظيم ش ــال گذش س

شــورا همــواره مســائلی کــه در حــد اســتراتژی اســت 
ــته  ــری گذاش ــورت و همفك ــه مش ــان ب ــان ذينفع مي
ــات،  ــتن موضوع ــور گذاش ــه ش ــن ب ــا اي ــود؛ ام می ش
گاهــی اوقــات ايــن تصــور را بــرای مدعويــن ايجادمــی 
ــرا  ــاً اج ــد حتم ــرح ش ــه ط ــزی ک ــر چي ــه ه ــد ک کن
می شــود يــا هــر چيــزی را کــه گفتنــد نــه حتمــاً بايــد 
اجــرا نشــود. ولــی درواقــع اين يــک شــورای مشــورتی 
اســت کــه صــالح کليــه ذينفعانــش را در قســمت های 
ــد.  ــی می کن ــی را بررس ــر تصميم ــرای ه ــف ب مختل
ــا  ــه ب ــد در رابط ــرح ش ــه مط ــی ک ــی از موضوعات يك
ــه  تفكيــک موضــوع مؤســس و مســئول فنــی داروخان
داروخانه هــا  آيين نامه هــای  وضعيــت  اســت. 
ــه اســت کــه بحــث مؤســس از مســئول فنــی  اين گون
جــدا شــود. در حــال حاضــر هــم طبــق قانون جداســت 
ــم می چســبانيم  ــه ه ــط را ب ــا و ضواب ــا آيين نامه ه و م
و می گوييــم مؤســس حــق نــدارد بيــش از 100 
ــه داشــته باشــد و  ــه فاصل ــا محــل داروخان ــر ب کيلومت
ــه  ــی در داروخان ــم در حدودمال ــس را ه ــارت مؤس نظ
ــا  ــن اســت کــه م ــی واقعيــت اي تعريــف می کنيــم. ول
در مــورد مؤســس نمی توانيــم شــرط مدرکــی، شــرط 
ــوان  ــورد مطــب می ت ــاًل در م ــم. مث ســنی و ... بگذاري
چنيــن شــرايطی را الــزام کــرد. چــون در مــورد 
مطــب، مؤســس، همــان پزشــک اســت ولــی در مــورد 
داروخانــه اين چنيــن نيســت. مثــل بيمارســتان اســت 
ــد  ــيس کن ــتان تأس ــد بيمارس ــی می توان ــه هرکس ک
ــم  ــا ه ــم دارد. اين ه ــک را ه ــی و پزش ــئول فن و مس
ــوند.  ــوب می ش ــكی محس ــه پزش ــی موسس ــه صورت ب
چالش هــای ايــن موضــوع در آن جلســه به صــورت 
مشــورتی طــرح شــد و بــه دنبــال آن موضــوع کشــيده 
شــروع  عــده ای  و  مجــازی  شــبكه های  بــه  شــد 
ــه چنــد شــرکت واردکننــده مرتبــط  ــد ايــن را ب کردن
ــط  ــای دارو وس ــث مافي ــته بح ــد و آهسته آهس کردن
ــی  ــايد منافع ــان ش ــن مي ــم در اي ــده ای ه ــد. ع آم
ــن  ــد، اي ــزرگ کردن ــی ب ــوع را خيل ــد و موض می بردن
ــن  ــته چندي ــا ناخواس ــته ي ــاال خواس ــم ح ــوع ه موض
ــه  ــت اينك ــه عل ــورتی ب ــورای مش ــات ش ــار در جلس ب
موضوعــات اولويــت دار ديگــری مطــرح شــد از دســتور 
ــتور  ــه در دس ــر جلس ــی ه ــد ول ــارج می ش ــه خ جلس
قــرار می گرفــت و ايــن تصــور را تداعــی می کــرد کــه 
موضــوع چقــدر مهــم شــده کــه در دســتور جلســات 

ــه اســت.  ــدد قرارگرفت متع

ریشه این اختالف به کجا برمی گردد؟
 علــت را بايــد در چالش هايــی جســتجو کــرد کــه بيــن 
ــای  ــود دارد. داروخانه ه ــی وج ــئول فن ــس و مس مؤس
ــتند  ــرده هس ــت پ ــس ها پش ــه مؤس ــم ک ــادی داري زي
و قراردادهــای پشــت پــرده دارنــد بــا داروخانه هــا. 
داروخانه انــد،  ســرمايه  صاحــب  مؤســس ها 
درصورتی کــه داروخانــه در ظاهــر توســط شــخص 
ديگــر اداره می شــود. درواقــع وضعيــت به گونــه ای 
پيــش مــی رود کــه گاهــی اوقــات داروســازها در مكانــی 
ــه  ــه هزين ــد ک ــيس کنن ــه تأس ــد داروخان می خواهن
ــد. در ايــن شــرايط  مــكان و ســرمايه اوليــه آن را ندارن
نفــر ديگــری به عنــوان مؤســس  پشــت صحنــه مطــرح 
می شــود. قــراردادی پشــت صحنه باهــم می بنديــم 

مبارزه با قاچاق
برنامه ریزی و اجرا

ما می خواهیم مکمل ها را در 
داخل تولید می شود. این اساس 
مقررات سازمان غذا و دارو در 
حوزه مکمل های غذایی است. البته 
در شرایطی ممکن است راه حل 
بینابین مطرح شود که از آن با 
عنوان  واردات بالک نام می بریم 
ولی به محض اینکه بدانیم یک 
تولیدکننده داخلی وارد بازار شده 
است که می تواند جلوی آن بالک 
قرار بگیرد، حتمًا تولید داخل را 
انتخاب می کنیم
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مکمل بازار  ساماندهی 
گزارش یک اداره کل
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دکتر امیرحسین جمشیدی، مدیرکل اداره نظارت و 
ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان 
داروسازی  دانشکده  از   1377 سال  در  دارو  و  غذا 
در  و  عمومی  داروسازی  رشته  در  تهران  دانشگاه 
فارغ التحصیل  فارماکوگنوزی  رشته  در   1384 سال 
سازمان  هیئت علمی  عضو  جمشیدی،  است.  شده 
غذا و دارو و عالقه مند به تدریس رشته های مرتبط با 
فارماکوگنوزی و یا فراورده های طب سنتی است. او از 
سال 1385 وارد معاونت غذا و دارو شده و رئیس اداره 

داروهای گیاهی وقت بوده است.
برای مصاحبه با وی به طبقه چهارم ساختمان سازمان 

غذا و دارو واقع در خیابان فخر رازی رفتیم.

نگاه عوامانه
 به مکمل، ممنوع

در حال گذار از پیک مصرف هستیم
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ساماندهی بازار مکمل
گزارش یک اداره کل

تا چه میزان مصرف مکمل ها را برای جامعه ضروری 
می دانید؟

با توجه به الگوی غلط مصرف غذايی در ايران که بيشتر 
مبتنی بر زندگی ماشينی و شهرنشينی است، در اصل اين 
موضوع که استفاده از مكمل ها برای برخی افراد ضروری 
است، شكی وجود ندارد. البته اين نكته نيز حائز اهميت 
است که اين ويتامين ها و مواد معدنی اگر به صورت تغذيه 
و طبيعی وارد بدن شوند و جذب شوند بسيار بهتر است 
ولی ممكن است در مواردی به علت مشكالت تغذيه ای و 
يا مشكالت بيماری های خاص و يا نبود برخی ويتامين ها 
و مواد معدنی به دليل موقعيت جغرافيايی برخی شهرها، 
کمبود ويتامين ها و ساير مواد مغذی به صورت محسوس 
مشاهده شود. البته ناگفته نماند متأسفانه در سال های اخير 
برخی باورهای غلط ميان مردم به مصرف مكمل ها صورت 
افراطی دامن زده است. مثاًل اين باور عوامانه وجود دارد که 
اگر ويتامين ها را بيشتر از حد مصرف کنيم، ضرری ندارد 
و از بدن خودبه خود دفع می شود. اميدواريم اين تفكر غلط 

در سال های آينده از بين برود.

در  میزان ضرورت مصرف مکمل ها  در  مواردی  چه 
ایران مؤثر هستند؟

بحث مكمل ها يک نسخه ثابت و يكسانی نيست که در 
به  بستگی  شود.  تجويز  صورت  يک  به  مختلف  جوامع 
عواملی ازجمله سبک زندگی، نوع مواد غذايی در دسترس، 
نزديكی به دريا و ... دارد. نياز به برخی ويتامين ها در برخی 
مناطق بيشتر است و در برخی مناطق ديگر ممكن است 
ويتامين  ما کمبود  در جامعه  مثاًل  نباشد.  موردنياز  اصاًل 
بايد مكمل هايی  بنابراين  به وضوح مشاهده می شود؛  دی 
در دسترس عموم قرار گيرد که حاوی ويتامين دی باشد. 
البته موضوع مورد اهميت ديگر مطالعه علل کمبودها است 

که يک بحث کالن و زيربنايی است.

آیا به صورت علمی، طیف ویتامین ها و ریزمغذی های 
موردنیاز جامعه ایرانی موردبررسی قرارگرفته است؟
متخصصان  از  بسياری  کمک  به  گذشته  سال   2 در  ما 
و  معدنی  مواد  ويتامين ها،  ميزان  صاحب نظران  و 
اسيدآمينه هايی که يک ايرانی نياز دارد را بررسی کرده 
و به صورت جدول درآورده ايم. نكات مشخص شده در اين 
جدول سن و جنسيت و ميزان موردنياز بدن است. البته 
در هرسال اين موارد بروز رسانی می شود. به دليل تفاوت 

در موقعيت جغرافيايی و تفاوت در الگوی تغذيه ای  
از  را  جدول  اين  نمی توان  جامعه،  هر 

کرد.  الگوبرداری  کشورها  ديگر 
تنظيم اين جدول تنها با تالش 

بسيار زياد متخصصين تغذيه 
البته  است.  گشته  ميسر 
اين موضوع تنها در ايران 
نگرفته  قرار  موردبررسی 
بلكه در ساير کشورها نيز 

به همين گونه است.

آینده صنعت مکمل های 
را  ایران  در  تغذیه ای 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در  ببينيم جايگاه مكمل  بايد  ابتدا 

دنيا چگونه است و بعد به سراغ تحليل آينده آن در ايران 
برويم. موج استفاده از مكمل ها يک موج جهانی است. همه 
است.  پيداکرده  از مكمل ها سوق  استفاده  به سمت  دنيا 
ايران هم يک کشور استثناء نيست و ارتعاشات اين موج به 
ما هم رسيده است. طبيعتاً مقداری از اين مصرف واقعی و 
مقداری هم غيرواقعی و مبتنی بر تبليغات و تجارت است 
که بايد آن ها را از هم تفكيک کنيم. بزرگ ترين موضوعی 
است.  آن  منطقی  تمرکز شود، مصرف  آن  روی  بايد  که 
متأسفانه افراط وتفريط در مصرف مكمل ها به شكل حاد 
آن در کشور ما وجود دارد و وقتی چنين شرايطی حاکم 
باشد، آينده چندان قابل پيش بينی نخواهد بود. برخی افراد 
که نياز به مكمل ها دارند از مزايای آن بی خبر و بی بهره 
می مانند و برخی که بدنشان به مكمل ها نياز ندارد، دائم 
بتوانيم  اميدواريم  ما  می گردند.  جديد  مكمل های  دنبال 
برای مصرف  آينده مسير ريل گذاری شده  در چند سال 
مكمل ها را به سمت مصرف منطقی و درست سوق دهيم. 
بايد  عوامانه خارج شود.  از مصرف  بايد  مكمل ها  مصرف 
مكمل ها توسط گروه های هدف که مبتنی بر مباحث علمی 

تعيين می شوند، مصرف شود.

بنابراین بر اساس رویکرد مصرف منطقی مکمل ها، 
دوره  یک  در  مکمل ها  مصرف  که  می رسد  نظر  به 

زمانی ده ساله در کشور ما کاهش پیدا خواهد کرد؟
مصرف  پيک  از  گذار  حال  در  ما  کشور  می رسد  نظر  به 
اوليه  نشان می دهد عطش  بررسی ها  دارد.  قرار  مكمل ها 
در مصرف مكمل ها کمتر شده است. در چند سال آينده 
به مرور مصرف مكمل ها از حالت عوامانه دور خواهد شد. 
ضمن اينكه ارتقاء سواد تغذيه ای مردم نيز به اين موضوع 
کمک شايانی خواهد کرد. عالوه بر اين، پزشكان هم بهتر با 
واقعيت های جامعه روبرو شده و بهتر می توانند نقش خود 
را در تحقق مصرف منطقی مكمل ها ايفا کنند. در آينده 
شاهد آن خواهيم بود که هدف گيری مناسب تری در کشور 
در خصوص مصرف مكمل ها صورت پذيرد. درمجموع بايد 
اين  به  علمی  نگاه  به  منوط  مكمل ها،  آينده  که  بگوييم 

موضوع است.

تنوع محصوالت در ایران به چه شکل است؟ آن ها را 
در چند رسته می توان تقسیم بندی کرد؟

به طورکلی مكمل ها از يک سری ويتامين ها، مواد معدنی، 
از  بعضی  در  که  تشكيل شده اند  آمينه  اسيدهای  امالح، 
موارد مثل قرص کلسيم به تنهايی مصرف می شوند و در 
برخی موارد هم مجموع مواد با يكديگر ترکيب و 
به صورت يک فراورده مصرف می شوند مثل 
اينكه بخواهيم دنبال  اما  B کمپلكس؛ 
تنوع و تعدد باشيم يک بحث بسيار 
مواد  بحث  در  تنوع  است.  مفصل 
مؤثره و ترکيبات يک بحث است 
داشته  وجود  بايد  صدالبته  که 
باشد؛ اما تنوع در نام ها و برندهای 
است.  ديگر  موضوع  يک  تجاری 
اين  در  انجام گرفته  امور  از  يكی 
اداره کل در دو سال اخير اين است 
مجوز  دارای  مكمل های  کليه  که 
دسته بندی  گروه  و  دسته   50 در  را 
دو  اساس  بر  دسته بندی  اين  کرده ايم. 

در دو سال گذشته، کلیه 
مکمل های دارای مجوز را در 
50 دسته و گروه دسته بندی 
کرده ایم. این دسته بندی بر اساس 
دو شاخص اصلی انجام شده 
است. اول بنا به مواد اولیه و مواد 
مؤثره و دیگری از بعد کاربرد 
است. در کنار این دسته بندی، 
تعداد فراورده های وارداتی 
و فراورده هایی که به صورت 
بالک وارد کشور می شود و 
فراورده هایی که در کشور تولید 
می شود نیز به تفکیک در هر 
دسته معلوم شده است. هدف از 
دسته بندی این است که اگر در 
آینده یکی از شرکت ها تقاضای 
مجوز یکی از مکمل ها را داشته 
باشد باید توجیه اقتصادی برای 
واردات دوباره آن موجود باشد.
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شاخص اصلی انجام شده است. اول بنا به مواد اوليه و مواد 
مؤثره و ديگری از بعد کاربرد است. در دسته بندی بر اساس 
مواد اوليه مثاًل امگاها که شامل امگا 3 و امگا 6 يا امگا 9 
می تواند باشد در يک دسته قرارگرفته اند و در دسته بندی 
بر اساس نوع کاربرد، مثاًل فراورده های مكمل برای بيماران 
ديابتی، يا بيماران چشمی يا فراورده هايی برای الغری را 
جداگانه دسته بندی کرده ايم که اين فراورده ها بر اساس 

انديكاسيون بررسی شده است.

هدف از این دسته بندی ها چیست؟
تعداد  گرفت،  صورت  که  تقسيم بندی  اين  کنار  در 
به صورت  که  فراورده هايی  تعداد  و  وارداتی  فراورده های 
بالک وارد کشور می شود و تعداد فراورده هايی که در کشور 
توليد می شوند به تفكيک در هر دسته معلوم شده است. 
از  يكی  آينده  در  اگر  که  است  اين  دسته بندی  از  هدف 
از مكمل ها را داشته باشد  شرکت ها تقاضای مجوز يكی 
بايد توجيه اقتصادی برای واردات دوباره آن موجود باشد. 
پس از بررسی اين دسته بندی ها مسئله حائز اهميت عدم 
وجود جای خالی برای مكمل های موردنياز در جامعه است.

دارو  و  غذا  سازمان  بررسی های  و  برآوردها  آیا 
نشان دهنده این موضوع نیست که تنوع محصوالت 

باید بیش از گذشته موردتوجه قرار بگیرد؟
زمانی که ما اين گونه دسته بندی می کنيم مالحظه می شود 
مكمل  فراورده های  از  خالی  را  جايی  ايران  بازار  در  که 
موردنياز نمی بينيم. البته اين نكته را بايد توجه داشت که 
تنها ورودی ويتامين ها و اسيدآمينه ها به بدن مكمل و دارو 
نيست و مواد مغذی هم در بسياری موارد از طريق تغذيه 

جذب می شود.

چرا به مرورزمان سازمان غذا و دارو به سمت تعیین 
سقف واردات برای مکمل ها پیش رفت؟ درصورتی که 

بسیاری از فراورده ها مانند اقالم آرایشی و بهداشتی 
و یا مواد غذایی فرایند شده مشمول تعیین سقف 

نیستند.
آيا  که  است  اين  سياست گذاری  بحث  در  آغازين  سؤال 
اصاًل نيازی به واردات وجود دارد؟ آيا مكمل های داخلی 
واقعيت های  بخواهيم  اگر  کنند؟  اغناء  را  بازار  نمی توانند 
جامعه را با چشم باز ببينيم بايد قبول کنيم که بهر حال 
خارجی  مكمل های  مشتری  ما  کشور  در  افراد  از  برخی 
هستند. اين تفكر رادارند که مكمل هايی با برند خارجی 
بهتر و کارآمدتر از مكمل های داخلی است. بحث ما بر روی 
درست يا غلط بودن اين انديشه نيست. بحث بر سر وجود 
اين انديشه است. بر اين اساس بايد پاسخ مناسبی به اين 
نياز داده شود. واال اين نياز می تواند سرچشمه دامن زدن 
به ورود غيرمجاز مكمل های خارجی شود که تبعات خاص 

خود را دارد.
به طورکلی يک مدير خوب در حوزه بهداشت و درمان و 
است  مديری  دارو  و  غذا  سازمان  فعاليت های  حيطه  در 
که بتواند نيازهای مردم را پاسخگو باشد. اين مدير حافظ 
اگر کفايت خود  باشد. در گام بعدی،  بايد  سالمت مردم 
را در حوزه مديريت نشان دهد، می تواند صنعت و توليد 
را هم پوشش دهد؛ بنابراين به دليل نياز مردم و تقاضای 
باشيم.  داشته  واردات  که  هستيم  ناگزير  مصرف کننده، 
بگوييم  و  کنيم  را سد  واردات  يک باره جلوی  نمی توانيم 
الزاماً و اجباراً مردم بايد فراورده های داخلی را مصرف کنند؛ 
اما واردات بايد درست و بر اساس قانون و تحت نظارت 
باشد و نه به صورت چراغ خاموش و زيرزمينی و قاچاق. 
کاالهای  که  است  بری خطری  کوله  و  لنجی  ته  واردات 
حوزه سالمت را شديداً تهديد می کند. از طرف ديگر بايد 
توليد هم حمايت شود و نبايد آن را ناديده گرفت؛ يعنی 
هيچ سياستی نبايد موجب خدشه دار شدن توليد داخل 
شود. در همه جای دنيا دولت ها از توليدات داخلی خود 
حمايت می کنند؛ بنابراين يک معادله بايد برقرار کرد که 

به نظر می رسد کشور ما در حال 
گذار از پیک مصرف مکمل ها 
قرار دارد. بررسی ها نشان 

می دهد عطش اولیه در مصرف 
مکمل ها کمتر شده است. در 

چند سال آینده به مرور مصرف 
مکمل ها از حالت عوامانه دور 
خواهد شد. ضمن اینکه ارتقاء 
سواد تغذیه ای مردم نیز به این 
موضوع کمک شایانی خواهد 
کرد. عالوه بر این، پزشکان هم 
بهتر با واقعیت های جامعه 
روبرو شده و بهتر می توانند 

نقش خود را در تحقق مصرف 
منطقی مکمل ها ایفا کنند.
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هم کاالی خارجی مورد تقاضای جامعه از طريق قانونی و 
تحت نظارت تأمين شود و هم توليد داخل آسيب نبيند. 
برای رسيدن به اين معادله نياز به يک فرمول است که ما 
به همين  تعبيه کرده ايم.  واردات  تعيين سقف  در  را  آن 
جهت در هنگام صدور مجوز برای يک مكمل وارداتی، همه 
مكمل ها را بازبينی کرده و برای مكمل هايی که دارای برند 
جهانی هستند و کيفيت الزم رادارند مجوز صادر می شود؛ 
به  نظر گرفته می شود که  اما درعين حال سقفی هم در 
توليدات داخلی صدمه نزند و از طرفی جلوی واردات قاچاق 
هم گرفته شود. به نظر من اين خيلی راهكار بهتری است تا 

اينكه يک باره واردات قطع شود.

مکمل های  برای  واردات  سقف  تعیین  سرانجام 
غذایی به کجا رسید؟

هر  برای  يورو  هزار  واردات 300  سقف  گذشته  سال  در 
فراورده تعيين شد. بر اساس بررسی هايی که انجام گرفت 
کاهش  به  منجر  گذشته  سال  در  مختلف  سياست های 
بسياری  که  کرديم  مالحظه  و  شد  واردات  شديد  بسيار 
همين  به  دارند.  کشور  در  بيشتری  نياز  فراورده ها  از 
دليل سقف واردات برای هر فراورده در سال 94 به 500 
نيز  تشويقی  به صورت  البته  کرد.  پيدا  افزايش  يورو  هزار 
واردات  اگر شرکت  مثاًل  گرفته ايم.  نظر  در  سياست هايی 
اين  با  شد.  خواهد  برابر  دو  مبلغ  اين  باشد  داشته  بالک 
فرايند  در  حضور  برای  واردکنندگان  ترغيب  قصد  روش 
توليد راداريم و به اين اميد هستيم که کمبودی در کشور 

احساس نشود.

یورو  هزار   500 از  بیش  بالک  واردات  سقف  یعنی 
است؟

به طورکلی سقف هر واردکننده برای هر يک از فراورده های 
يعنی 500  است؛  نهايی  واردات محصول  برابر  دو  بالک، 
هزار يورو سقف واردات محصول نهايی است و يک ميليون 
دو  اين  البته  فراورده.  هر  برای  بالک  واردات  سقف  يورو 
به صورت موازی با يكديگر نيستند. مثاًل نمی تواند همزمان 
و  باشد  داشته  نهايی  محصول  واردات  يورو  هزار   500

يک ميليون يورو واردات بالک.
برای سقف واردات محصوالت پرمصرف چه سیاستی 

تعریف کرده اید؟

ازآنجايی که ممكن است مصرف برخی فراورده ها بيش از 
برنامه مشخصی  آن  برای  بايد  باشد، طبيعتاً  مقادير  اين 
سال   3 واردات  ميزان  موارد  اين  در  می کرديم.  تعريف 
و  کرده  بررسی  را  درخواست کننده  شرکت های  گذشته 
در صورت افزايش تقاضا در کميته فنی مورد ارزيابی قرار 
می گيرد و ممكن است با برخی از درخواست ها نيز موافقت 
شود. سقف واردات نيز ممكن است مقداری باالتر از ميزان 
اوليه تعيين شود. البته خاطرنشان می کنم که اين موضوع 
از ابتدا قابل طرح نيست. کمپانی های واردکننده می توانند 
بعضی  اينكه طبيعتاً  مثاًل  پيروی کنند.  از اصول ديگری 
از فراورده های وارداتی يک کمپانی ممكن است تقاضای 
کمتری داشته باشد و بعضی ديگر تقاضای بيشتر؛ بنابراين 
می تواند از مابه التفاوت اين دو برای مكمل با تقاضای بيشتر 

استفاده کند.

می تواند  کم درآمد  محصول  یک  داشتن  بنابراین 
کمک کند به واردات بیشتر محصوالت پرمصرف؟

چنين  در  ما  اصلی  تمرکز  نيست.  نگاه صحيح  طرز  اين 
مواردی کاهش قاچاق است. چون زمانی که کمبودی در 

کشور احساس شود بحث قاچاق بيشتر مطرح می شود.

مثبتی  رویکرد  دارو  و  غذا  سازمان  این که  دالیل 
نسبت به Private label ندارد چیست؟

يكی از مباحث جدی اين است که بررسی ها نشان می دهد 
نيز  وارد کشور می شوند و سقف قيمتی  فراورده های که 
برای آن در نظر گرفته می شود، ممكن است به قيمت برند 
اصلی عرضه شوند. درصورتی که همه ما ميدانيم اگر قرار 
است قيمت کاهش چشمگيری پيدا نكند، مصرف کاال با 
برند اصلی بسيار بهتر از همان کاال با برند متفاوت است. 
از سوی ديگر بحث تضمين کيفيت نيز وجود دارد. قطعاً 
دارای  می شود  مصرف  هم  آلمان  در  که  آلمانی  فرآورده 
بر  دليل  غيرمستقيم  به طور  موضوع  اين  است.  ارجحيت 

کيفيت محصولی تلقی می شود.

با توجه به اینکه همه دولت ها در دنیا به سمت کاهش 
امور تصدی گری خود پیش رفته اند و تشکل گرایی را 
مدنظر قرار داده اند، آیا سیاست های سازمان غذا و 
دارو در ایران نیز در مسیر تقویت تشکل های صنفی 

به دلیل نیاز مردم و تقاضای 
مصرف کننده، ناگزیر هستیم 
که واردات مکمل های غذایی را 
ادامه دهیم. نمی توانیم یک باره 
جلوی واردات را سد کنیم و بگوییم 
الزامًا و اجباراً مردم باید فقط 
فراورده های داخلی را مصرف 
کنند؛ اما واردات باید درست و بر 
اساس قانون و تحت نظارت باشد 
و نه به صورت چراغ خاموش و 
زیرزمینی و قاچاق. واردات ته 
لنجی و کوله بری خطری است که 
کاالهای حوزه سالمت را شدیداً 
تهدید می کند.

ساماندهی بازار مکمل
گزارش یک اداره کل
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است؟ کدام امور به آن ها تفویض شده است؟
استقبال  صنفی  تشكل های  گروهی  فعاليت های  از  ما 
سازمان  اصلی  رويكرد  حاضر  حال  در  اتفاقاً  و  می کنيم 
غذا و دارو اين است که همه شرکت ها ترغيب شوند و در 
سنديكاهای خود عضو شوند. قطعاً اين موضوع می تواند 
سازمان  برنامه های  پياده سازی  به  زيادی  بسيار  کمک 
برای  سنديكا  يک  مكمل ها  حوزهٔ  در  کند.  دارو  و  غذا 
واردکنندگان مكمل و سنديكای ديگر برای توليدکنندگان 
مكمل ها است که ما با هردوی آن ها همكاری می کنيم. در 
حال حاضر تعيين سقف قيمتی مكمل ها به سنديكاهای 
مربوطه تفويض شده است. از طرف ديگر تعيين آمارنامه 

نيز بر عهده سنديكاها گذاشته شده است.

نظر شما راجع به ادغام این دو اتحادیه چیست؟
به طورکلی اتحاديه ها هر چه قدر بزرگ تر باشد قوی تر و 
اتحاديه  اين دو  به هرحال رويكرد  اما  اثرگذارتر می شوند؛ 
ممكن است در برخی زمينه ها با يكديگر متفاوت باشد و 
اين موضوع می تواند تصميمی گيری ها را سخت تر کند. 
به هرحال بزرگان اين صنعت بايد در اين خصوص همفكری 
کنند و موضوعی نيست که سازمان غذا و دارو به آن ورود 

پيدا کند.

رویه  می شود؟  انجام  شکلی  چه  به  مکمل ها  ثبت 
به  آن  فرایندهای  از  بخش  کدام  است؟  آن چگونه 

اتحادیه تفویض شده است؟
يک  حدود  و  تدوين شده  جديدی  آيين نامه  دراين باره 
سال از تدوين آن می گذرد. سقف کمينه و بيشينه مواد 
مؤثره مكمل ها نيز تهيه شده و در انتهای هرسال به روز 
کميته  و  دارو  کميسيون  به  جدول  اين  البته  می شود. 
فنی مكمل نيز ارائه می شود. دليل اينكه از هر دو کميته 
برابر  مكمل  بيشينه  که  است  اين  می کنيم  اخذ  مجوز 
است با کمينه دارو. بهر حال کليه چارت ها و مراحل ثبت 
فراورده های توليد و واردات و فرم های مربوطه بر روی 
سايت قرارگرفته است. هنگامی که واردکننده می خواهد 
درخواست خود را ارائه کند عالوه بر فرمی که برای هر 
فراورده بايد جداگانه تكميل شود، تعدادی مدارک اوليه 
مثاًل GMP فراورده را نيز بايد تحويل دهد که اين مدارک 
کميته  به  و  گرفته  ارزيابی  مورد  کارشناسان  توسط 
به صورت خيلی  اين مدارک  فرستاده می شود.  مشورتی 
ريز و دقيق مورد بررسی قرار می گيرد. در بعضی از موارد 
از شرکت ها مدارک ديگری نيز درخواست می شود. گاهی 
می شود.  خواسته  هم  تخصصی  انجمن های  نظر  اوقات 
داده  ارجاع  فنی  کميته  به  مراحل  اين  از  گذر  از  پس 
شده و رأی آن صادر می شود. در 2 سال گذشته اجازه 
شرکت ها  يعنی  است؛  داده شده  هم  اتحاديه  به  بررسی 
می توانند به اتحاديه مراجعه کنند و همين مدارک الزم 
را به اتحاديه هم تحويل دهند. البته يک نسخه از مدارک 
را نيز بايد به اداره هم تحويل دهند. اتحاديه نيز سازوکار 
الزم را فراهم کرده و در اين مورد به ما کمک کرده و 
بسيار سريع موارد را بررسی می کند و چكيده و جدول 
آن را به ما تحويل می دهد. ما هم موضوع را در کميته 
مشورتی طرح می کنيم. البته اين موضوع در حال حاضر 

فقط در خصوص واردات عملياتی شده است.
یا  می گیرد  قرار  تولیدکنندگان  حوزه  در  بالک 

واردکنندگان؟

 باید تولید مکمل ها حمایت 
شود و نباید آن را نادیده گرفت؛ 

یعنی هیچ سیاستی نباید 
موجب خدشه دار شدن تولید 
داخل شود. در همه جای دنیا 

دولت ها از تولیدات داخلی خود 
حمایت می کنند؛ بنابراین یک 
معادله باید برقرار کرد که هم 
کاالی خارجی مورد تقاضای 
جامعه از طریق قانونی و تحت 
نظارت تأمین شود و هم تولید 

داخل آسیب نبیند. برای 
رسیدن به این معادله نیاز به 
یک فرمول است که ما آن را در 
تعیین سقف واردات تعبیه 

کرده ایم.

اين موضوع را بهتر است با يک مثال توضيح دهيم. مثاًل 
يک فراورده به صورت کپسول و در داخل بليستر و سپس 
در داخل جعبه قرار دارد. يک شرکت ممكن است فراورده 
را به صورت کپسول وارد کشور کند و در ايران در داخل 
بليستر و سپس جعبه قرار دهد. ما اين شرکت را در حكم 
واردکننده می دانيم و کليه موارد مثل تعرفه و را هم به 
صورت واردات در نظر می گيريم؛ اما گاهی يک کمپانی، 
به اصطالح  می دهد.  انجام  پرميكس  مرحله  از  را  واردات 
پودر داخل کپسول را به صورت عمده وارد می کنند و در 
انجام  کشور داخل کپسول می ريزد و سپس بسته بندی 
می گيرد. ما اين چنين مواردی را به عنوان توليد در نظر 

می گيريم.

حتی اگر سایت تولید از خودش نداشته باشد؟
بله. صرف اينكه پرميكس وارد کرده برای ما توليدکننده 
محسوب می شود. اينكه در يک شرکت داروسازی ظرفيت 
خالی وجود داشته باشد و دوباره در نقطه ای ديگر شرکت 
داروسازی جديدی احداث شود به نظر توجيه پذير نيست. 

شرکت ها بايد با يكديگر تعامل داشته باشند.

فروش آنالین مکمل ها به چه صورت است؟
در ارتباط با فروش آنالين فقط بحث فراورده های سنتی و 

توليد داخل که بيمه هم نشده باشند وجود دارد.

غذاهای فرموله بیمارستانی چرا تحت پوشش بیمه 
قرار نمی گیرند؟

بيمارانی  برای  فرموله  غذای  معتقدند  کارشناسان  همه 
که توان تغذيه از طريق بلع ندارند ضروری است. درواقع 
دوره  امروزه  باشد.  سرنوشت ساز  بيمار  برای  می تواند 
غذاهای آشپزخانه ای به سر آمده است. به همين جهت 
است که ما ازلحاظ تعرفه واردات آن ها را همسنگ دارو 
ديده ايم و در کتاب تعرفه به صورت مستقل دارای فصل 
که  مزايايی  جهت  به  هم  دارو  و  غذا  سازمان  شده اند. 
پوشش  تحت  موافق  دارند،  بيماران  برای  فراورده ها  اين 
بيمه قرار گرفتن اين ها است. ولی نكته اصلی آن است 
که وزارت بهداشت در شورای عالی بيمه تنها حائز يک 
رأی است و سازمان های ديگر نيز در اين موضوع دخيل 

هستند.

و  غذا  سازمان  جنسی،  مکمل های  خصوص  در  آیا 
دارو میزان اثرگذاری آن ها را بررسی کرده است؟

دنيا  در  مكمل  فراورده های  مؤثره  ماده  از  بسياری 
بر  آن ها  اثرگذاری  ميزان  و  قرارگرفته  موردبررسی 
متخصصان اثبات شده است. حتی ميزان مصرف کمينه 
و بيشينه آن را هم در مونوگراف بين المللی عنوان شده 
رفع  برای  اين  بر  عالوه  دارو  و  غذا  سازمان  در  است. 
مؤثره  ماده  اين  آيا  که  احتمالی  ابهام های  و  شک ها 
اثرگذار است يا نه از نظرات انجمن های فنی و تخصصی 

کمک گرفته می شود. 
ضرورت وجود مكمل در بازار از پزشک متخصص سؤال 
اين  تجويزکننده  که  هستند  پزشكان  درواقع  می شود. 
نيازی  که  کنند  مطرح  پزشكان  اگر  هستند.  مكمل ها 
به مصرف اين مكمل ها وجود ندارد و يا اينكه روی اين 
برای  مجوز  قطعاً  انجام نشده،  خاصی  مطالعه  ترکيبات 

واردات آن مكمل صادر نخواهد شد.
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دکتر حسین رستگار، مدیر کل آزمایشگاه های مرجع 
دکترای  است.  بهداشت  وزارت  دارو  و  غذا  سازمان 
دارو سازی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران و
PHD فارماکو بایوتکنولوژی را نیز از دانشگاه تهران 
دریافت کرده است. این استاد دانشگاه، دوره تخصصی 
و  تکنولوژی  بایو  فرآورده های  زمینه  در  فلوشیپ 
مولکولی را درخارج از کشور گذرانده است. حدود 20 
سال سابقه کار در سازمان غذا و دارو در زمینه آنالیز 
کنترل کیفیت محصوالت و سیستم هایی که منجر به  

کنترل و افزایش کیفیت محصوالت می شود، دارد.

مسئولیت 
بروزآلودگی

 با کیست؟
برای تسریع کار تامین کنندگان مکمل های 

غذایی، به چندین آزمایشگاه همکار مجوز داده ایم 
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صیانت از سالمت
در معرض آزمون

مکمل ها را چگونه دسته بندی می کنید؟ تعریف شما 
از فراورده های مکمل چیست و مرز میان مکمل ها را 

چه می دانید؟
باعـث  کـه  هسـتند  فرآورده هايـی  تغذيـه ای  مكمل هـای 
تكميـل و بهبود تغذيه می شـوند. بر اين اسـاس نـه می توان 
آن هـا را دارو ناميـد و نـه غـذا. مكمل ها، دارو نيسـتند چون 
نمی تـوان ادعـا کرد کـه بيمـاری خاصی را درمـان می کنند 
و غـذا هم نيسـتند کـه بتوان گفت بـرای بدن انـرژی فراهم 
می کننـد. به طـور خالصـه مكمل هـا فراورده هايـی هسـتند 
کـه می تواننـد باعث ارتقـا تغذيه و سـالمت افـراد و افزايش 

کيفيـت فعاليت هـای فيزيولوژيـک بدن می شـود.
بسـياری از مكمل هـا آميخته ای از يک يا چنـد ماده معدنی 
و آلـی و يـا ويتاميـن يا مجمـوع آن ها ميباشـندکه بر روی 
اسـت  ممكـن  اوقـات  گاهـی  می گذارنـد.  تأثيـر  سـالمت 
مكمل هـا فقـط از يـک ماده تشـكيل شـوند، مثـاًل ويتامين 
ث. مـرز اينكـه يـک مكمـل دارويـی اسـت يـا تغذيـه ای بـا 
توجـه بـه ميزان ماده مؤثره ای اسـت کـه در آن وجـود دارد 
کـه اين موضـوع با توجه به اسـتانداردهای جهانی و توسـط 

سـازمان غـذا و دارو موردبررسـی قـرار می گيـرد.
هـر چيزی که باعـث افزايش فعاليت هـای فيزيولوژيک بدن 
شـود را می توان مكمـل در نظر گرفت.مكمل هـا را می توان 
از جنبـه فيزيولوژيـک موردمطالعـه قـرارداد و  امـا در مـورد 
دارو اثـر فارماکولوژيـک مـد نظـر اسـت  چـرا کـه دارای اثر 
 functional درمانی ميباشـد. همچنين ما می توانيم غذاهـای
food را به عنـوان مكمـل تغذيـه ای يـا دارو بر اسـاس ميزان 

مـاده موثـره يـا شـكل فـراورده آن هـا را در نظـر بگيريـم 
مثـل سـير يـا پياز کـه موجـب تنظيـم متابوليسـم و قند و 
چربـی می شـوند و يا بعضـی از ويتامين ها که باعـث ارتقای 
فعاليت هـای فيزيولوژيـک بـدن می شـوند بر اسـاس ميزان 

مـاده موثـره يا شـكل فـراورده رده بنـدی ميگردد.

برخی صاحب نظران، ماهیت مکمل ها را دارو می دانند. 
نظر شما چیست؟

مكمـل دارو نيسـت. در مـورد مكمـل هـا نميتـوان ادعـای 
درمانـی را بـرای آن هـا مطـرح نمـود. مكمل هـا ازلحـاظ 
تأثيرگـذاری تغذيـه ای و از جنبـه سـاخت دارويی هسـتند. 
يعنـی ازلحـاظ سـاختار و مراحـل سـاخت حتـی ازلحـاظ 
فرموالسـيون کاماًل شـرايطی شـبيه دارو دارند و اين کار در 
تخصص داروسـازان اسـت. اما از لحاظ اثربخشی در سيستم 

فيزيولـوژی جنبـۀ تغذيـه ای دارد.

کیفیت مکمل ها به چه فاکتورهایی وابسته است؟
در زمينـه توليد مكمل ها، برای اينكه کيفيت الزم را داشـته 
باشـند بايـد اسـتانداردهايی را در نظـر گرفـت کـه يكـی از 
ايـن مـوارد مـواد اوليه ای اسـت کـه در توليد مكمـل به کار 

می رود.
مكمل هـا  بيشـتر  معمـوالً  شـد،  اشـاره  کـه  همان طـور 
آميختـه ای از چنديـن مـاده معدنـی و چنديـن ويتاميـن 
مختلـف هسـتند. امـا گاهـی اوقات مـواد گياهـی و تقويتی 
افزايش دهنـده متابوليسـم هـم بـه آن ها اضافه می شـود که 
باعـث ارتقـای فعاليـت سيسـتم های اعضای بدن می شـوند.
در زمينـه توليد مكمل ها بسـيار مهم اسـت کـه منبع توليد 
فـراورده مكمـل دارای اسـتانداردهای الزم باشـد و جايی که 
فـراورده را توليـد می شـود، چـه از نظـر مـواد اوليـه و چـه 
از نظـر فـرآورده نهايی شـرايط اسـتانداردهای بين المللی را 

داشـته باشد. مثاًل GMP )شـرايط بهينه توليد( داشته باشد. 
يكی از شـرايط GMP اين اسـت که مواد اوليه مورداسـتفاده 
در توليـد فـرآورده دارای کيفيـت  اسـتاندارد  الزم را داشـته 
باشـد، يعنـی ميـزان مـواد مؤثـر موجـود در آن مطابـق بـا 
فارامـا کوپـه هـا و منابع رسـمی تعريف شـده در دنيا باشـد 
و طبيعتـاً اگـر مـواد اوليه مناسـب اسـتفاده کنيم فـرآورده 

نهايـی باکيفيت بـاال خواهيم داشـت.
بحث ديگری که وجود دارد در رابطه با شـرايط فرموالسيون 
اسـت، يعنی حتـی اگر مواد اوليه باکيفيت مطلوب اسـتفاده 
کنيم اما شـرايط فرموالسـيون درست نباشـد فرآورده نهايی 
بی کيفيـت خواهد شـد. گاهی اوقات هنـگام توليد مكمل ها 
بـه آن هـا مـواد افزودنـی جانبـی نيـز اضافـه می شـود مثل 
پرکننده هـا يـا اگـر فـراورده نهايـی به صـورت قـرص باشـد 
مـوادی به صـورت بازکننـده بـه آن اضافه می شـود کـه اين 
مـواد هـم برای داشـتن فـراورده نهايـی مطلوب بايـد دارای 

کيفيت الزم باشـند.
)شـرايط   GLP و  آزمايشـگاهی  کنترل هـای  ديگـر  مـورد 
 GMP خـوب آزمايشـگاهی( اسـت کـه قسـمت مهمـی از
اسـت، يعنـی فـرآورده نهايـی را بتوانيـم تسـت کنيـم تـا با 
چيـزی که ادعاشـده مطابقت داشـته باشـد. بنابرايـن ما اگر 
بخواهيـم يک مكمـل خوب به عنـوان فراورده نهايی داشـته 
اسـتانداردهای  جملـه  آن از  پيش زمينه هـای  بايـد  باشـيم 
الزم را ازنظـر مـواد اوليـه و شـرايط توليد داشـته باشـد. اگر 
اين چنيـن نباشـد فـرآورده نهايی بی کيفت اسـت و درسـت 

عمـل نخواهـد کرد.

مکمل ها را از محل تولید چگونه دسته بندی می کنید؟ 
و چگونه آزمایش می شود؟

مكمل هايـی که در کشـور ما وجود دارند يا وارداتی هسـتند 
يـا مواد الزم بـرای توليد آن ها به صورت بالک وارد می شـوند 
و در ايـران فرموالسـيون نهايـی بـه آن اضافـه می شـود. بـه 
هميـن دليـل کنترل هـای الزم درزمينه مـواد اوليـه بايد به 
نحـو صحيح صـورت گيرد تـا فـرآورده نهايـی باکيفيت باال 
داشـته باشـيم. بنابراين کيفيت فرآورده نهايی کاماًل وابسته 

بـه کيفيت مـواد اوليه و همچنين شـرايط توليد اسـت.

آیا مواد اولیه بالک هم مورد آزمایش قرار می گیرد؟
همان طـور کـه می دانيد بالک با مـاده اوليه فـرق دارد، بالک 
يعنـی چيـزی که مـا بعد از آن مـی توانيم فـرآورده نهايی را 
بسـازيم امـا مواد اوليه بعد از مخلوط شـدن بـه مرحله بالک 
می رسـند و درواقـع بالک حالت واسـط ماده اوليـه و فراورده 
نهايـی مـی باشـد. اگر مكمـل مرکب از يـک ماده باشـد در 
بالـک و مـاده اوليـه تفاوتی پيـدا نمی کند مثـاًل ويتامين ث. 
امـا درهرصـورت به مواد اوليـه افزودنی هايی اضافه می شـود 
تـا بالـک به دسـت آيد. مـا اگـر بتوانيم مـواد اوليـه بالک را 
کنتـرل می کنيم، امـا معموالً چنيـن فرآورده هايـی وارداتی 
اسـت و دسترسـی به مـواد اوليه بـرای کنترل به طـور کامل 
وجـود ندارد. بااين حـال فراورده نهايی می تواند نشـان دهنده 
کيفـت مـواد اوليه باشـد. اگـر فـرآورده نهايی خوبی داشـته 

باشـيم نشـان دهنده کيفيت خـوب مواد اوليه اسـت.

با توجه به چالش هایی که در مسیر نظارت بر واردات 
بالک وجود دارد، چه دلیلی برای تأکید بر واردات بالک 

می بینید؟
بـا توجه به مسـئله اقتصـاد مقاومتی مـا بايـد توليداتمان را 

مکمل ها ازلحاظ تأثیرگذاری 
تغذیه ای و از جنبه ساخت 
دارویی هستند. یعنی ازلحاظ 
ساختار و مراحل ساخت حتی 
ازلحاظ فرموالسیون کاماًل 
شرایطی شبیه دارو دارند و این 
کار در تخصص داروسازان است. 
اما از لحاظ اثربخشی در سیستم 
فیزیولوژی جنبۀ تغذیه ای دارد
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در داخـل و باکيفيـت مطلـوب انجـام دهيـم. در حال حاضر 
حـدود %97 از داروهـای موجـود در داروخانه هـای کشـور 
توليـد خودمـان اسـت، مـردم آن هـا را اسـتفاده می کنند و 
رضايـت کافـی هم وجـود دارد. مـا بايد تالش کنيـم فرايند 
توليـد را پله پلـه بـه عقـب برويـم يعنـی اول از بالک شـروع 
کنيم و سـپس مـواد اوليه را خودمـان در داخل توليد کنيم.

امـا مـا اگـر واقعـاً بخواهيـم وارد توليـد شـويم بايـد سـعی 
کنيـم توليـد را از مـادۀ اوليـه شـروع کنيـم و کارخانه هـای 
توليدکننـده بايد سـعی کننـد از مادۀ اوليه شـروع کنند که 
ايـن مسـئله عـالوه بـر مقرون به صرفـه بـودن باعـث ايجـاد 
اشـتغال در جامعـه و طبيعتـاً توليـد فـرآورده ای باقيمـت 
پايين تـر بـرای مصرف کننـده می شـود همچنيـن موجـب 
ايجـاد يـک تكنو لوژی جديدی در کشـور می شـود که همه 

از اهـداف اقتصـاد مقاومتی اسـت.

مسئولیت بروز آلودگی با کیست؟
با کمپانی توليدکننده فرآورده نهايی است.

آیا آزمایشگاه های وزارت بهداشت این امکان رادارند 
که بتوانند finish product را آنالیز کنند و مشخص کنند 

چه ترکیباتی در آن ها وجود دارد و به چه میزان؟
بلـه ايـن امكانـات داخـل سيسـتم وجـود دارد. امـا چنيـن 
چيـزی مقـدور نيسـت کـه مـا همـه فراورده هـا را تک تـک 
آناليـز کنيـم. اوليـن سـری سـاختی کـه توليـد می شـود 
موردبررسـی قـرار می گيـرد و مابقـی آن به صـورت متناوب 
يـا دوره ای نمونه بـرداری می شـود و يـا اگـر شـكايتی وجود 

داشـته باشـد موردبررسـی قـرار می گيـرد.

آیا تاکنون درزمینه مکمل ها در تولید داخل به ریکال 
برخورد کرده اید؟

دقيقـاً نمی دانـم و در اين زمينه اطالعاتی نـدارم. بايد از اداره 
نظارت بر مكمل ها پرسـيد.

نظر شما در خصوص مکمل های ورزشی چیست؟
هـر چيـزی اگـر در جـای درسـت قـرار گيـرد و درسـت 
مصـرف شـود مفيـد و در غيـر ايـن صـورت مضر اسـت. در 
مـورد مكمل هـا نيـز اين گونـه اسـت. در حال حاضـر بعضی 
از مكمل هايی که در باشـگاه های ورزشـی مورداسـتفاده قرار 
می گيـرد مفيد اسـت و سيسـتم متابوليسـم و فيزيولوژيک 
را افزايـش می دهـد. امـا گاهـی اوقـات مصـرف مكمل هـا 
بـه سـمتی مـی رود که بـه بـدن صدمـه وارد می کنـد. مثاًل 
هورمـون رشـد که بـرای درمان کوتولگی اسـتفاده می شـود 
گاهـی در باشـگاه ها هـم اسـتفاده می شـود که بسـيار مضر 
اسـت يـا فرآورده هـای عضلـه سـاز بـه نـام آندروژنيـک که 
بسـيار مضـر هسـتند و بـر روی سيسـتم جنسـی تأثيـر 
گذاشـته و موجـب نازايـی می شـود. امـا به طورکلـی اگـر 
مكمل هـا به صـورت درسـت و منطقـی و مبتنـی بـر اصـول 

علمـی اسـتفاده شـوند، می تواننـد مفيد باشـند.

بیماران  برای  بیمارستان  در  که  مورد مکمل هایی  در 
بستری در بخش های آی سی یو استفاده می شود چه 

نظری دارید؟
 مطالعات علمی نشـان داده است شخصی که در بيمارستان 
بسـتری اسـت و نمی تواند غـذا بخورد، بـدن وی برای مقابله 
بـا سـوءتغذيه تشـنه مـواد مغـذی اسـت. در ايـن شـرايط 

گريـزی جز تجويز مكمل هـا وجود ندارد. اسـتفاده از مكمل 
در دنيـا تأييدشـده اسـت و مـا نيـز آن را تأييـد می کنيم اما 
نحـوه اسـتفاده از آن بسـيار مهـم اسـت کـه کنترل شـده و 

تحت نظارت باشـد.

چرا تغییر و تحول در مقررات و دستورالعمل های حاکم 
بر مکمل ها آن قدر زیاد است؟

مكمـل در دنيـا بحـث جديـدی اسـت و طبيعـی اسـت که 
سـازوکارهای مرتبـط با مديريت و نظارت بـر آن راه طوالنی 
در پيـش دارد و بايـد سـير مراحل تكاملی خـود را طی کند 
تـا بـه نقطـه مطلـوب برسـد. تشـكيل اداره کل مكمل ها در 
بدنـه سـازمان غـذا و دارو نشـان می دهـد سـازمان غـذا و 
دارو بـرای بحـث مكمـل اهميـت زيـادی قائل اسـت. توجه 
داشـته باشـيد کـه کشـور مـا در چنـد سـال گذشـته فقط 
واردکننـده مكمـل بـوده اسـت اما اکنـون توليدکننـده هم 
هسـتيم. اين صنعـت بايد موردحمايت قـرار گيرد و حمايت 
از يـک صنعـت توليد داخل سياسـت کالن دولـت و اقتصاد 

مقاومتـی و همچنيـن سـازمان غذا و دارو اسـت.

برای تسریع کار چه کرده اید؟
مـا بـرای تسـريع کار بـه چنـد آزمايشـگاه همـكار مجـوز 
داده ايـم و درزمانـی کـه نمونه زياد باشـد و توان پرسـنلی ما 

خـارج باشـد مـا را در ايـن زمينـه يـاری می کننـد.

 مطالعات علمی نشان داده است 
شخصی که در بیمارستان 

بستری است و نمی تواند غذا 
بخورد، بدن وی برای مقابله با 
سوءتغذیه تشنه مواد مغذی 
است. در این شرایط گریزی 
جز تجویز مکمل ها وجود 

ندارد. استفاده از مکمل در دنیا 
تأییدشده است و ما نیز آن را تأیید 

می کنیم اما نحوه استفاده از آن 
بسیار مهم است که کنترل شده و 

تحت نظارت باشد
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نظارت مراحل 
اولیه مواد 
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دکتر مصطفی کریمی متولد 1350 ودارای دکترای 
داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه تهران 
است. وی در حال حاضر معاون فنی اداره نظارت و 
ارزیابی دارو است.او معتقد است میزان اثر بخشی 
تاثیر  تحت  شدیدا  غذایی  های  مکمل  و  دارو 

کیفیت مواد اولیه آنها است. 
او نقش کنترل های قبل و بعد از فرایند تولید را 
سرنوشت ساز می داند. در خصوص دارو می گوید 
نشان  انجام شده  آنالیزهای  به اتفاق  قریب  اکثر 
برندهای اصلی  با  تولید داخل  داده که داروهای 
همسنگی  و  داشته  آنالیزی  تطبیق  خارجی  و 

اثربخشی آن ها با یکدیگر یکسان بوده است.

 کنترل هایی که 
بر مواد اولیه 

انجام می شود
استفاده از مواد اولیه دارو مستلزم

 گذر از مراحل چندگانه است
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مراحل نظارت
مواد اولیه

در همـه جوامـع يكـی از مهم تريـن دغدغه هـای مـردم و 
اسـت.  دارويـی  فرآورده هـای  کيفيـت  سياسـت گذاران، 
مختلفـی  عوامـل  بيماری هـا،  درمـان  بحـث  در  عمومـاً 
اثرگـذار هسـتند کـه در يـک نـگاه اجمالی می تـوان آن ها 

را در چهـار بخـش تقسـيم بندی کـرد.
اولین فاکتـور در موفقيت فرايند درمـان بيماری عبارت 
اسـت از تشـخيص درسـت. درواقـع اگـر بيمـاری درسـت 
تشـخيص داده نشـود، پزشـک معالـج نمی توانـد داروی 

مناسـبی بـرای آن تجويـز کند.
فاکتور دوم تجويز درسـت دارو متناسـب بـا نوع بيماری 
اسـت. در صورت تشـخيص مناسـب، داروهای متناسـب با 

آن هـم تجويز می شـود.
نکتـه بعـدی مصـرف درسـت دارو نـزد بيمـار اسـت. 
به هرحـال فاکتورهايـی نظيـر غـذا، داروهـای ديگـر، زمان 
مصـرف دارو در اثـر بخشـی دارو تأثيـر گذارنـد. برخـی از 
داروهـا اثـرات يكديگـر را تشـديد می کننـد و در نقطـه 
کاهـش  را  يكديگـر  اثـرات  هـم  داروهـا  برخـی  مقابـل 
می دهنـد. همچنيـن بحـث تداخـل غذا بـا اثـرات دارويی 
نيـز حائـز اهميت اسـت. به همين دليـل برخـی از داروها 
قبـل غـذا يا بعـد غذا يـا همزمان بـا غذا مصرف می شـود؛ 
بنابرايـن مصرف درسـت دارو يكـی از فاکتورهای اصلی در 
درمـان بيمـاری اسـت. عواملـی نظير نـژاد و جنـس بر اثر 

بخشـی دارو مؤثر اسـت.
یکـی دیگـر از فاکتورهـای مهم در درمـان، کيفيت 
داروی تجويـزی اسـت. بمنظـور تأميـن کيفيـت، تنظيـم 
ضـروری  محصـول  يـک  توليـد  در  الزم  اسـتانداردهای 
اسـت کـه در نهايـت رضايـت مشـتری و مصـرف کننـده 
را بـه دنبـال خواهـد داشـت. در زمـان توليـد دارو بايـد 
اسـتانداردهای بيـن المللـی در نظـر گرفتـه شـود کـه در 
اسـت؛  يكسـان  دارو  مراجـع  و  کتـب  تمامـی کشـورها، 
بنابرايـن قـدم اول در حصول اطمينـان از کيفيت داروهای 
توليـد داخـل ايـن اسـت کـه اسـتانداردهای بـه کار رفته، 

اسـتانداردهای بيـن المللـی باشـد.
ازآنجايی کـه داروهـا مبتنـی بر مـواد اوليه تهيه می شـوند، 
بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت کـه تأميـن ايـن مـواد 
از طريـق دو منبـع داخلـی و خارجـی صـورت می گيـرد. 
اسـتفاده از مواد اولیه دارو مسـتلزم گذر از مراحل 

زیر اسـت:
در مرحلـه اول شـرکت سـازنده جهـت حصـول اطمينـان 
اسـتانداردهای  اعمـال  و  دارويـی  مؤثـر  مـاده  توليـد  از 
بازرسـی  اوليـه،  مـواد  توليدکننـده  منبـع  از  بين المللـی 

GMP بـه عمـل مـی آورد.
پس از کسـب اطمينان و بررسی و تأييد خطوط و امكانات 
الزم، از شـرکت توليدکننـده مواد اوليـه پرونده محصول را 
دريافـت کـرده و پرونـده منبـع، محصـول و مـواد اوليه را 
ثبـت می کنـد. بعـد از بازرسـی منبع از ثبت منبع نسـبت 
به اخذ نمونه توسـط شـرکت توليدکننده محصول دارويی 
اقـدام می کنـد و نمونه در آزمايشـگاه شـرکت مـورد آناليز 
شـيميايی و فيزيكـی و ميكروبـی قـرار می گيـرد و مطابق 
بـا جـدول موجـود در منـو گـراف بين المللـی کـه مدنظر 
شـرکت و اسـتفاده شـرکت اسـت تطبيق داده می شود. در 
صورتـی قابل قبـول اسـت که تمامـی تسـت های موجود و 

منـدرج درمونوگراف را گذرانده باشـد. 
پـس  و  می رسـد  محمولـه  سـفارش  بـه  نوبـت  سـپس 
جهـت  محمولـه  توليدکننـده،  کارخانـه  بـه  رسـيدن  از 
نمونه بـرداری در قرنطينـه قـرار می گيـرد و برچسـب زرد 

يـا تحـت قرنطينـه روی آن الصـاق می شـود. آزمايشـگاه 
کنتـرل پـس از آناليـز و تأييـد نمونـه برچسـب سـبز را 
الصـاق می کننـد؛ و پس ازايـن مرحلـه اسـت کـه می توان 
ايـن محمولـه را در توليـد دارو مورداسـتفاده قـرارداد. در 

حيـن توليـد نيـز کنترل هايـی انجـام داده می شـود. 
اوليـن کنتـرل اين اسـت که مـاده اوليـه ای می توانـد وارد 
فضـای توليـد و سـاخت شـود کـه برچسـب سـبز داشـته 
آن  از  نمی توانـد  شـرکت  صـورت  ايـن  غيـر  در  باشـد. 
اسـتفاده کنـد و از ناحيـه بازرسـان وزارت بهداشـت هـم 

تحـت کنتـرل قـرار می گيـرد. 
پـس ازآن مـاده اوليه طبق مسـتندات و دسـتورالعمل های 
خـود شـرکت توزيـن شـده و وارد خط توليد می شـود. در 
حيـن انجـام فرايندهـای مختلـف توليـد نيـز کنترل های 

حيـن توليـد يـا IPQC انجـام می گيرد. 
بـه ايـن دليـل کـه مرحله به مرحلـه اعمـال اسـتانداردها و 
حصـول اطمينـان از وجود اسـتانداردها و کيفيـت در دارو 

رعايت شـود. 
پـس از اتمام توليد، قبـل از ارائه محصول به بازار، محصول 
ساخته شـده نهايـی دوبـاره تحـت قرنطينـه قـرار می گيرد 
و آزمايشـگاه شـرکت کنتـرل الزم را انجـام می دهـد. اگـر 
اوليـن سـری سـاخت باشـد، آزمايشـگاه وزارت بهداشـت 
قـرار  قرنطينـه  تحـت  را  آن  و  می کنـد  نمونه بـرداری 
می دهـد و پـس از جـواب قابل قبـول، شـرکت مجاز اسـت 
آن را مصـرف کنـد و بـه بـازار مصـرف دهد. البتـه قبل از 
ايـن اتفـاق، بازهـم هماننـد مـاده اوليـه بايـد مراحل ثبت 
محصـول و منبـع بـرای محصـول نهايـی طی شـود که در 
ايـن زمينه شـرکت بايد پروانـه سـاخت دارو را صادر کرده 
و بررسـی های الزم روی پرونـده انجام شـود. پرونده ارجاع 
شـده فرمـت بين المللی اسـت به نـام CTD کـه در تمام 

قدم اول در حصول اطمینان از 
کیفیت داروهای تولید داخل این 
است که استانداردهای به کار رفته، 
استانداردهای بین المللی باشد
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 R&D دنيـا يكسـان اسـت. شـرکت با اسـتفاده از بخـش
و تحقيقاتـی کـه انجام شـده و توليد اولين سـری سـاخت، 
اطالعـات پرونـده را تكميل کـرده و برای وزارت بهداشـت 

می کند.  ارسـال 
وزارت بهداشـت بـرای بررسـی پرونـده، بـا توجـه بـه نوع 
مسـير بندی هـا حداقـل 3 تـا 6 مـاه و بنـا بـه مسـيرهای 
ديگـر 12 مـاه يـا 24 مـاه و گاهـی اوقـات بـرای برخـی 
محصـوالت 36 مـاه فرصـت دارد کـه بررسـی های الزم 
را انجـام داده و روی ايـن پرونـده CA بگـذارد و تأييـد 
کنـد و بعدازاينكـه پرونـده تأييـد شـد شـرکت به اسـتناد 
ايـن پرونـده تأييـدی، پروانـه سـاخت از وزارت بهداشـت 
می گيـرد و بـر اسـاس ايـن پروانـه سـاخت توليـدات انبوه 

خـود را انجـام می دهـد.
 يكـی ديگـر از کنترل هايـی کـه وزارت بهداشـت انجـام 
می دهـد بازرسـی های GMP در فواصـل زمانـی مختلف 
اعمـال  از  اطمينـان  دليـل آن حصـول  اسـت.  توليـد  از 
اسـتانداردهای GMP در زمـان توليـد و بعـد از توليـد و 
شـرايط فيزيكـی و امكاناتی توليد مطابق با اسـتانداردهای 

GMP دنياسـت. 
پـس از ورود محصـول بـه بـازار مجـدد وزارت بهداشـت 
کنترل هـای الزم را انجـام داده و خـود شـرکت بنـا بـر 
دسـتورالعمل وزارت بهداشت موظف اسـت که تست هايی 
بـه نـام PMQC کنترل هـای دارو در حين بـازار مصرف 
انجـام دهـد کـه ايـن کنترل هـا سـاليانه و فصلی اسـت و 
بـر اسـاس دسـتورالعمل ابـالغ وزارت بهداشـت صـورت 
می گيـرد و در آنجـا بـر اسـاس مناطـق آب و هوايـی کـه 
در کشـور اسـت، وزارت بهداشـت نسـبت به نمونه برداری 
از سـطح داروخانه هـا و شـرکت های پخـش اقـدام می کند 
و کدگـذاری کـرده و به آزمايشـگاه مرجع ارسـال می کند. 

طبيعتـاً در صـورت تأييد، موضوع به شـرکت ابالغ شـده و 
در صـورت عدم تأييـد خـط توليد آن دارو متوقف می شـود 
تا شـرکت نسـبت بـه اصالح فرموالسـيون و فراينـد توليد 
اقـدام کند. پـس از انجام اصالحـات، مجـدداً نمونه برداری 
انجام شـده و بـرای آزمايشـگاه مرجـع فرسـتاده می شـود. 
در صـورت تأييـد، شـرکت می تواند با فرموالسـيون جديد 

داروی خـود را بـه بـازار عرضـه کند.
مراحـل مختلفـی بـرای کنتـرل کيفيـت داروهـای توليـد 
داخـل در گلوگاه هـای مختلـف و متعـدد انجـام می شـود 
را  اطمينـان  ايـن  نظارت هـا  و  کنترل هـا  تعـدد  ايـن  و 
می دهـد کـه کيفيـت داروی توليدشـده ايرانـی به مراتـب 
اطمينان بخش تـر از بقيـه فراورده هايـی داخلـی اسـت که 

در بـازار وجـود دارد.
 نكتـه ديگـری کـه در بحـث بررسـی پرونده هـا کنتـرل 
می شـود، مطالعاتـی اسـت بـه نـام مطالعـات همسـنگی 
حياتـی، ايميتسـو و ايمويوو و همچنيـن مطالعات بالينی. 
در ايـن مقطـع از مطالعـات نمونـه داروی توليـد داخل را 
بـا داروهـای برنـد اصلـی توليـد خارجـی مقايسـه کـرده 
و آن هـا را مـورد آناليـز تطبيقـی قـرار می دهنـد. تجربـه 
نشـان داده بـا توجـه بـه اينكـه سـاليانه تعداد زيـادی از 
خوشـبختانه  ولـی  می شـوند،  آناليـز  داخلـی  داروهـای 
به غيـراز يک يا دو مورد در سـال گـزارش خاصی دريافت 
نشـده کـه آن هم منجـر به اصـالح و فرموالسـيون جديد 

است. گشـته 
 در اکثـر قريـب به اتفـاق آناليزهـای انجام شـده، داروهـای 
توليـد داخل با برندهای اصلـی و برندهای خارجی تطبيق 
آناليـزی داشـته و همسـنگی اثربخشـی آن هـا بـا يكديگر 
يكسـان بـوده و در برخـی از مـوارد اثربخشـی آن ها حتی 

بهتـر از داروهـای خارجـی بوده اسـت.
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مردان صنعت
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دکتر محمد عبدزاده، فارغ التحصیل داروسازی سال 
1375 دانشگاه علوم پزشکی تهران و چهره نام 

آشنای صنعت داروسازی و مکمل است. برای اطالع از 
دیدگاه های وی در خصوص صنعت مکمل های غذایی 

و آینده آن به سراغش در قامت مدیرعاملی داروسازی 
اسوه رفتیم. از پیشینه داروسازی اسوه و دالیل تمرکز آن 

بر صنعت مکمل های غذایی سوال کردیم و پاسخ های 
استراتژیکی از چالش های این صنعت شنیدیم. از آنجایی 
که قبال در سازمان غذا و دارو، مدیرکل اداره دارو و معاون 

برنامه ریزی آن اداره بوده است، نوع نگرش وی به این 
صنعت جذاب و خواندنی است.

توانمندسازی
 تولید مکمل ها

مکمل ها به سمت مصرف 
تخصصی پیش خواهند رفت
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مکمل های اسوه
مردان صنعت

بحث قیمت گذاری مکمل های غذایی جزء موضوعات 
می رسد  نظر  به  است.  حوزه  این  چالش برانگیز 
به  ورود  خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان  استراتژی 
بحث قیمت گذاری در مقاطع زمانی مختلف تغییر کرده 

است. به نظر شما رویکرد مناسب کدام است؟
در بحث قيمت گذاری مكمل ها چند مسئله مطرح است. نكته 
آغازين در اين بحث آن است که موضوع قيمت گذاری صرفاً 
برای مكمل ها چالش برانگيز نيست، بلكه در حوزه دارو هم 
هميشه چالش قيمت وجود داشته است. انتقاد و پيشنهاد 
در حوزه قيمت گذاری دارو يک پای ثابت بسياری از جلسات 
است. اين تبديل شده به يک موضوع هميشگی که با اينكه 
سازمان غذا و دارو آيين نامه های بسياری را در اين خصوص 
پابرجا  بازهم چالش های آن حوزه  تصويب کرده است ولی 
با دولت است، قطعاً  است. درمجموع هر جا خريد خدمت 
شرايطی را می گذارند، هم ازلحاظ نظارتی، هم به لحاظ خريد 
خدمتی و هم به لحاظ بيمه ای تا منافع همه ذينفعان به نوعی 

تأمين شود.
و  وظايف  مصرف کننده  از  حمايت  سازمان  اينكه  دوم 
مشاهده  گذشته  سال های  در  وقتی  دارد.  مسئوليت هايی 
سودشان  حاشيه  بازرگانی،  شرکت های  برخی  که  می شد 

باقيمتی که به عنوان CPT يا FOB به گمرک اعالم می کنند 
به هيچ وجه همخوانی ندارد، طبيعتاً عالمت سؤال های شكل 
می گيرد که نتيجه آن جدی شدن بحث قيمت گذاری است. 
رفرنس محصوالت  قيمت های  بازرگانی  وقتی چند شرکت 
می کنند،  خريداری  منبع  يک  از  همه  درحالی که  را  خود 
متفاوت و با اختالف قيمت های چند برابری اظهار می کنند، 
درحالی که مواد اوليه و ترکيبات يكسانی دارند، طبيعتاً تدوين 
ضوابط و آيين نامه برای قيمت گذاری ضرورت پيدا می کند. 
وقتی شرکت در گمرک، قيمت خريد محصوالت خود را کم 
اظهار می کند و در طرف ديگر قيمت مصرف کننده را با سود 
واقعی در نظر می گيرد، متهم به کاله برداری می شود و پس از 
انجام تحقيقات الزمه مشخص می شود که قيمت خريد واقعی 
نبوده و صرفاً يكی از راه های فرار از ماليات و گمرک است. 
درحالی که تعرفه گمرکی و ماليات حق قانونی سيستم های 
برخی  اينكه  خاطر  به  که  است  چيزی  اين  است.  نظارتی 
شرکت ها قانون گريز هستند و در برخی از موارد انتظاراتی 
بسيار فراتر از حد قانونی دارند، طرح می شود؛ بنابراين نكته 
رفتار شرکت های  که  کرد  اين گونه جمع بندی  بايد  را  دوم 
بازرگانی موجب شد که بحث قيمت گذاری مطرح شود. به 
همين جهت ضوابطی تدوين شد و به اتحاديه ها و سنديكاها 

معرفی داروسازی اسوه
داروسـازی اسـوه، بـا قدمتـی نزدیـک بـه نیم قرن در سـال 
1345 بانـام شـرکت »ایران مـرک« به صورت سـهامی خاص 
تأسـیس و از سـال 1348 مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. 
این شـرکت در اسـفندماه سـال 1360 به شـرکت داروسازی 
»اسـوه« تغییـر نـام داد و در سـال 1370 بـه »سـهامی عام« 
تبدیـل شـد و از اسـفندماه سـال 1372 نیـز در سـازمان 
بـورس اوراق بهـادار تهـران پذیرفته شـده اسـت. شـرکت 
تولیـد قرص هـای سـاده  دارای خطـوط  اسـوه  داروسـازی 
و فرآورده هـای  آمپـول  و روکـش دار، قرص هـای جوشـان، 
اسـتریل، سـرنگ های از پیـش پرشـده )PFS( و هم چنیـن 
خـط ویـژه تولیـد داروهـای ضـد سـرطان اسـت. در بخش 
تولیـد آمپـول، انـواع آمپول هـای تزریقـی آبـی و روغنی با 
باالتریـن اسـتانداردهای جهانـی تولید می شـود، به طوری که 
بسـیاری از آمپول هـای تزریقـی روغنی به طـور انحصاری در 
کشـور توسـط ایـن شـرکت تولیـد می شـود. در کنـار خط 
تولیـد انـواع آمپول هـای آبی و روغنی، شـرکت داروسـازی 
اسـوه اولیـن شـرکت ایرانـی اسـت کـه موفـق بـه دریافت 
مجـوز تولیـد محصـوالت بیولوژیـک در سـرنگ های آمـاده 
تزریـق )PFS( از وزارت بهداشـت شـده اسـت و به عنـوان 
شـرکت پیشـرو در تولیـد محصـوالت دارویـی بـا فّنـاوری 
 PreFilled( بـاال در خصوص سـرنگ های از پیـش پرشـده
نظیـر  محصوالتـی  تولیـد  اسـت.  مشـهور   )Syringes
)دفراسـیروکس(،  اسـورال®  )کلوپیدوگـرل(،  اسـویکس® 
)ازتیمایـب(،  ازتیکـول®  )پیوگلیتـازون(،  گلوتـازون® 
میگرسـتاپ® )سوماتریپتان(، انوکسـاپارین، اسوه پویتین® 
)اریتروپویتین(، نیتیزینون، اورسوکوالسـید® )اورسوداکسی 
کولیک اسـید(، مبورین، ایماتینیب، اسـلودا® )کپسیتابین(، 
)آرومسـتان(،  اگزمسـتان®  )تموزوالمیـد(،  تموزایـد® 

ارلووا® )ارلوتینیب(، فینگولید® )فینگولیمود( و اسـویمر® 
)گالتیرامراسـتات( کـه برخـی از آن هـا بـرای اولین بـار در 
ایـران تولید می شـوند، تصویـری از خالقیت و نـوآوری را در 
ذهـن جامعه پزشـکی ایجاد کرده اسـت. یکـی از بزرگ ترین 
افتخـارات ایـن شـرکت، تولیـد داروی دفراسـیروکس با نام 
اختصاصـی اسـورال® )Osveral( اسـت کـه با دسـتیابی 
بـه ایـن موفقیت، شـرکت داروسـازی اسـوه نـام خـود را به 
عنـوان اولیـن تولیدکننـده ژنریک ایـن محصـول در جهان 
ثبت نمـود. داروی خوراکـی دفراسـیروکس جدیدترین دارو 
بـرای تسـهیل دفـع آهـن در بیمـاران تاالسـمی اسـت که 
بـه شـکل خوراکـی و یـک بـار در روز مصـرف می گـردد و 

جایگزیـن داروی تزریقی دفروکسـامین اسـت.
باقابلیـت تولیـد انـواع قرص هـای سـاده و   ایـن شـرکت 
روکـش دار و به طـور خـاص، تولید انـواع قرص های جوشـان، 
 - رژیمـی  مکمل هـای  تولیـد  خـط  کامل تریـن  هم اکنـون 
غذایـی را به صـورت قـرص روکـش دار، قـرص جوشـان در 

اختیـار دارد. 
اصلی تریـن فعالیـت این کارخانـه در حوزه مکمل هـای غذایی، 
تولید قرص های جوشـان اسـت. در حال حاضر توانسـته اسـت 
عـالوه بر قرص های جوشـانی نظیـر مولتی ویتامین و کلسـیم، 
مکمل هـای تخصصی تـری بـرای بیمـاران مبتالبـه تاالسـمی، 
دیالیـزی و سـرطانی را نیز ارائه دهد. قرص هـای مولتی ویتامین 
بیمـاران دیالیزی بانام تجـاری نفروویت، تاالویت بـرای بیماران 
تاالسـمی و آنکوویـت از جملـه مکمل هـای غذایـی دارویـی 
شـرکت داروسـازی اسـوه هسـتند که قابلیت رقابت بـا انواع 
ویتامین هـای خارجـی را دارنـد. تاالویت که داروسـازی اسـوه 
بـرای اولیـن بـار در دنیـا بـه فرموالسـیون آن دسـت یافته و 
توانسـته به تولید برسـاند، پیشـنهاد تولید آن توسـط انجمن 

هماتولـوژی برای بیماران تاالسـمی بوده اسـت.

تولید یک مولتی ویتامین به لحاظ 
پروسه کنترل کیفیت هزینه های 
بسیار زیادی را در پی دارد. 
موضوعی که متأسفانه در بسیاری 
از مکمل های وارداتی مشاهده 
می شود، این است که با لحاظ 
هزینه مواد اولیه، هزینه فرایند 
تولید و بسته بندی، هزینه سربار 
و ...، قیمت عرضه این محصوالت 
به گونه ای است که به نظر 
می رسدهزینه های کنترل کیفیت 
را نمی تواندپوشش دهد.
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برای اجرا ابالغ شد و بحث سازمان حمايت را در نظر گرفت. 
طبيعتاً اگر مدارک شرکت ها کامل باشد و در چارچوب قرار 
بگيرند، بعيد است که قيمت گذاری برای شرکت مشكل و 
مسئله ای ايجاد کند. دارو هم بر همين اساس در نظر گرفته 

می شود.

بنابراین فرایند قیمت گذاری را مثبت ارزیابی می کنید؟
به نظر من هرچند ايده آل نيست ولی از يک منطق برخوردار 
است و آشفتگی در بحث قيمت ها را کاهش داده است. در 
واردات بالک هم به همين صورت است، ضوابط قيمت گذاری 
را سازمان غذا و دارو اعالم می کند و به دنبال آن سنديكا، 

قيمت را مشخص می کند.

ازآنجایی که بحث قیمت و کیفیت دو بحثی هستند که 
یکدیگر مطرح هستند، وضعیت  همواره شانه به شانه 
همچنین  و  داخل  تولید  محصوالت  کیفیت  کنترل 
ارزیابی  را چگونه  وارداتی  محصوالت  کیفیت  کنترل 

می کنید؟
بحث کيفيت و کنترل کيفيت هردو جزء مباحث بسيار مهم 
و سرنوشت سازی در صنعت دارو و مكمل است. توليد يک 
هزينه های  کيفيت  کنترل  پروسه  لحاظ  به  مولتی ويتامين 
بسيار زيادی را در پی دارد. موضوعی که متأسفانه در بسياری 
از مكمل های وارداتی مشاهده می شود، اين است که با لحاظ 
توليد و بسته بندی، هزينه  اوليه، هزينه فرايند  هزينه مواد 
است  به گونه ای  محصوالت  اين  عرضه  قيمت   ،... و  سربار 
نمی تواند  را  نظر می رسد هزينه های کنترل کيفيت  به  که 
پوشش دهد. چون اگر فاکتوری های کنترل کيفيت روی اين 
محصوالت انجام شود قيمت تمام شده اين محصول بايد بسيار 
باالتر باشد. ما خود در داروسازی اسوه مشغول توليد هستيم 
و بر پروسه توليد اشراف کامل داريم. در اينجا جا دارد که 
وزارت بهداشت يک PMS روی محصوالت وارداتی انجام 
بهتر است بر روی کل مكمل های موجود  دهد. البته قطعاً 
تفاوت ها مشخص شود.  تا  انجام شود  اين حرکت  بازار  در 
چون در غير اين صورت نمی توان ادعای هزينه ها را باور کرد. 
چون بيمار برای اين محصول توليدی پول پرداخت می کند. 
به صورت ادواری، شرکت های متعدد بايد کنترل شود. حتی 

اگر خود وزارت بهداشت اين توانايی را ندارد از آزمايشگاه های 
نمونه الزم  يعنی  از وزارتخانه می توان کمک گرفت؛  خارج 

گرفته شود و بر روی آن کنترل الزم صورت گيرد.

و اگر این موضوع ساماندهی نشود، چه مخاطره ای را 
پیش روی تأمین کنندگان می بینید؟

کيفيت بايد قابل تمايز باشد. اگر به اين سمت حرکت نكنيم، 
و  کيفيت  هزينه های  از  که  شرکت هايی  منافع  از  درواقع 
کنترل کيفيت بدون توجيه منطقی کاسته اند دفاع کرده ايم. 
اتفاقاً همين شرکت ها هستند که با ارائه پيشنهاد های خاص 
به داروخانه ها، بازار را آشفته و نابسامان می کنند. تنها اين 
شرکت ها قادر به ارائه شرايط خريد بهتر هستند. در عمل 
می توان ديد که يک بازار سياه در بازار کشور اتفاق افتاده که 
بيشتر بازار گيری بر اساس اين است که کدام تأمين کننده 
با شرايط خاص تری وارد بازار می شوند. درواقع حذف شدگان 
پروسه  در  که  هستند  تأمين کنندگانی  ناسالم،  رقابت  اين 
توليد بر روی بحث های کيفی بسيار جدی واردشده اند. چه 
توليدکننده ها، چه واردکنندگان. چون آن ها نمی توانند با هر 
يا  پخش  شرکت های  اختيار  در  را  خود  محصول  شرايطی 

داروخانه قرار دهند.

در بحث private label به نظر می رسد سیاست های 
شکل گرفته  ممنوعیت  اساس  بر  دارو  و  غذا  سازمان 
می کنیم،  مرور  را  داروخانه ها  قفسه  وقتی  اما  است 
این  دلیل  می کنیم.  مشاهده  این  از  غیر  به  نتیجه ای 

عدم تطابق چیست؟
االن هم هست.  و  بوده  قباًل   private label متأسفانه 
درکميسيون مصوب شده private label به طور کامل 
ممنوع باشد؛ يعنی تنها در حالتی می توان محصولی را وارد 
کشور کرد که در خارج از کشور مصرف شود. متأسفانه در 
بسياری از موارد اثبات آن بسيار سخت است. برخی موارد نيز 
محصوالتی است که سفارش آن قباًل داده شده و هزينه های 
الزمه پرداخت شده است و در گمرک موجود است. در حال 
برخی  برای   Dead line يک  می رسد  نظر  به  حاضر 
برای اسفندماه در  محصوالت در شهريورماه و برخی ديگر 

نظر گرفته شده است.

درواقع حذف شدگان این رقابت ناسالم، 
تأمین کنندگانی هستند که در پروسه 
تولید بر روی بحث های کیفی بسیار 

جدی واردشده اند. چه تولیدکننده ها، 
چه واردکنندگان. چون آن ها 

نمی توانند با هر شرایطی محصول 
خود را در اختیار شرکت های پخش یا 

داروخانه قرار دهند
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سالمت مردم به مخاطره بيفتد.

مزایای دیگری نیز برای واردات بالک قائل هستید؟
صنعت مكمل سازی در کشور می تواند از اين که محصوالت 
باکيفيت وارداتی در يک دوره زمانی محدود به صورت بالک 
وارد بازار کشور شوند و سپس تبديل به توليد داخل شوند، 
استفاده های مختلفی ببرد. يكی از مهمترين آن ها تسهيل 
ضمن  است.  توليد  تكنولوژی  و  فنی  دانش  ورود  فرايند 
اينكه امكان پيشرفت در حوزه های ديگر نظير بسته بندی و 

استراتژی مارکتينگ و استراتژی فروش نيز فراهم می شود.

به  تبدیل  برای  دارو  و  غذا  سازمان  روی  پیش  موانع 
تولید داخل شدن برندهای معتبر خارجی را چه می 

دانید؟
ازجمله فشار  بين المللی  به مسائل  باز می گردد  يک بخش 
و قسمت ديگر  برطرف شود  زودتر  اميدواريم  تحريم ها که 
هم مربوط به بروکراسی کند اداری و مقررات زائدی است 
که به هرحال در کشور ما وجود داشته و دارد و دولت ها بسته 
به توان خود در تالش هستند که آن را کاهش دهند. يک 
موضوع بسيار مهم ديگر نيز اين است که به هر حال بازرگانی 
توليدی،  کار  چون  است.  توليدی  کار  از  جذاب تر  هميشه 
دردسرهای خاص خودش را دارد. حجم سرمايه گذاری آن 
بسيار بيشتر از فعاليت های بازرگانی است. مسئوليتش هم 
انسانی،  منابع  مديريت  نظير  موضوعاتی  است.  باال  بسيار 
منابع مالی، مديريت تكنولوژی و ده ها موضوع ديگر به صورت 
چالش برانگيزتر از فضای بازرگانی در توليد مطرح است که 
سبب می شود برخی واردکنندگان تمايل به حضور شرکت 

مادر به عنوان توليدکننده در ايران نداشته باشند.

غذایی  مکمل های  بر  ارزش افزوده  بر  مالیات  تعلق  با 
موافق هستید؟

سال  چند  در  فراورده ها  اين  معافيت  زمينه  در  ما  خير. 
گذشته تالش های بسيار کرديم که اثبات کنيم وجود ماليات 
ايجاد  نابجا  هزينه  مردم  برای  حوزه،  اين  در  ارزش افزوده 
می کند، اما به لحاظ چارچوب قانونی به جايی نرسيد. در اين 
اکثر  در  ازآنجايی که  است.  خصوص داليل متعددی مطرح 
مواقع مصرف کننده در انتخاب نوع مكمل نقشی ندارد و اين 
پزشک است که تصميم می گيرد که چه مكملی را تجويز 
اختيار  که  کااليی  برای  ارزش افزوده  ماليات  بنابراين  کند، 
مصرف آن با خريدار نيست، چندان منطقی نيست و با فلسفه 
وجودی ماليات ارزش افزوده چندان تطبيق نمی کند. ضمن 
و عرضه مكمل های غذايی در سوپرمارکت ها  فروش  اينكه 
صورت نمی گيرد، بلكه جنبه دارويی آن سبب شده که در 
داروخانه ها عرضه شود و طبيعتاً در داروخانه ها همان قوانينی 
که برای رگوالتوری دارو، اجرا می شود، برای مولتی ويتامين 
هم انجام می گيرد. هرچند مكمل ها به صورت OTC فروش 
نشان  اين داليل  دارد.   OTC فروش  دارو هم  اما  می رود، 
می توانند  که  است  به گونه ای  مكمل ها  ماهيت  که  می دهد 
به  توجه  اين  بر  باشند. عالوه  معاف  ارزش افزوده  ماليات  از 
اين نكته هم می تواند تعيين کننده باشد که نظام بهداشت و 
درمان بايد مسيری را طی کند که هزينه های تحميل شده بر 
خانواده ها کاهش پيدا کند. در برخی مواقع نقش مكمل ها از 
نقش تغذيه ای بسيار فراتر است و بحث کمک به درمان بسيار 
جدی است و اين درحالی که است که ماليات بر ارزش افزوده، 

پیش بینی   ،private label محصوالت  حذف  با 
می کنید که آینده بازار مکمل ها در کشورمان به سمتی 
سوق پیدا کند که صرفاً تعدادی برند اصلی و تعدادی 

برند داخلی در کنار هم داشته باشیم؟
بله. دقيقاً با اين نظر موافقم که تعدادی برند اصلی و قوی 
در بازار وجود داشته باشد، تعدادی توليدکننده داخلی نيز 
برندينگ خاص خود را داشته باشند. شرکت های خارجی ای 
که بازار ايران برايشان در اولويت قرار دارد، توليدشان را به 

داخل کشور انتقال دهند.

آیا صنعت مکمل به سمتی پیش خواهد رفت که برخی 
کارخانه ها  فقط مکمل تولید کنند؟

داشته  وجود  کارخانه ای  کمتر  داروسازی  صنايع  در  قباًل 
که صرفاً بر توليد مكمل ها تمرکز کند؛ اما در آينده بسيار 
نزديک کارخانه هايی را داريم که فقط برای توليد مكمل ها 
اين کارخانه ها صرفاً  از تأسيس  برنامه ريزی شده اند و هدف 
توليد مكمل است. در اين صورت وضعيت توليد مكمل ها و نيز 
صنعت مكمل ها رو به بهبود خواهد بود. هم برای اهرم های 
حمايتی وزارت بهداشت و هم به لحاظ کيفی و هم به لحاظ 
فنی پاسخگويی بهتر خواهد بود. ضمن اين که فضای رقابت 
ديگر  محصوالت  يا  و   private label جايگزينی  برای 

وارداتی بهتر فراهم خواهد شد.
 جهت تغییر و تحوالت در صنعت مکمل ها را چگونه 

می بینید؟
علوم مختلف در دنيای فرامدرن امروز در حال تكامل هستند. 
پيشرفت  و  درحال توسعه  امروز  دنيای  در  هم  داروسازی 
روزافزون است. حجم توليد و واردات دارو از يک سو و تعداد 
بر  گواه  ديگر  سوی  از  بازار  توسعه  و  متقاضی  شرکت های 
اين مدعا هستند. در کنار صنعت داروسازی، صنعت توليد 
مكمل ها نيز در حال دگرگونی است. مكمل های غذايی عمدتاً 
از حالت عمومی نظير مولتی ويتامين ها خارج شده و بر روی 
بيماری های خاص و يا گروه های خاصی تمرکز پيداکرده اند. 
توليدکنندگان مكمل ها گروه های گوناگونی همچون اطفال، 
را  ديگر  تخصص های  يا  و  مو  و  پوست  زنان،  بزرگ ساالن، 
مدنظر قرار داده اند. به همين دليل فكر می کنم که مكمل 

سازان کشور ما نيز بايد به همين سمت حرکت کنند.

نظر شما راجع به واردات بالک چیست؟
واردات بالک در يک دوره زمانی که ابتدا و انتهای آن کاماًل 
به  کمک  برای  و  گذر  دوره  يک  به عنوان  باشد،  مشخص 
شرکت درخواست کننده، مناسب است. درواقع اگر شرکتی 
تمايل داشته باشد که در پروسه توليد قرار گيرد می تواند 
از مرحله واردات بالک که مرحله گذر است به عرصه توليد 
فراهم کردن کارخانه ای  برای  است  بديهی  پيدا کند.  ورود 
برای توليد، امكانات و الزامات متعددی نياز است که شرکت 
می تواند در دوره بالک روی آن ها تمرکز کند. در حقيقت با 
اين کار می توان به شرکت کمک کرد و زمان الزمه را مهيا 
کرد تابه لحاظ اقتصادی توجيه داشته باشد. ولی اگر به جهت 
رفع تكليف باشد، هيچ فايده ای نخواهد داشت. اگر بخواهيم 
به  بالک،  توليد  بهانه  به  را  واردکننده  دستور  و  اجبار  به 
توليدکننده تبديل کنيم، فقط صورت مسئله را پاک کرده ايم و 
اتفاقی مثبتی در صنعت روی نخواهد داد جز اينكه خطرات 
و تبعاتی ممكن است بروز پيدا کند که در پی آن هم توليد 
ما دچار مشكل شود، هم محصول با ارزشی توليد نشود و هم 

صنعت مکمل سازی در کشور 
می تواند از این که محصوالت 
باکیفیت وارداتی در یک دوره زمانی 
محدود به صورت بالک وارد بازار 
کشور شوند و سپس تبدیل به 
تولید داخل شوند، استفاده های 
مختلفی ببرد

مکمل های اسوه
مردان صنعت
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فشار مضاعفی را بر بيماران تحميل می کند

مکمل ها را در حوزه دارو دسته بندی می کنید یا غذا؟
به نظر من مكمل ها را نه می توان صرفاً در دايره غذا ديد و نه 
صرفاً در حوزه دارو. اگر عنوان کنيم دارو هستند، ازآنجايی که 
نمی توانيم تمام ضوابط دارو را برای مكمل ها نيز لحاظ کنيم 
دارو  مدارک  تمام  مكمل ها،  چراکه  می شويم.  چالش  دچار 
را به صورت کامل و جامع در اختيار ندارند. به دليل برخی 
حساسيت ها و مخاطرات هم نمی توانيم مكمل ها را صرفاً در 
بحث غذا ببينيم. به همين جهت بايد يک حالت بينابينی و 

تعادلی برای آن ها در نظر گرفته شود.

داخل  در  مکمل ها  تولید  چالش های  از  دیگر  یکی 
کشور، بحث بسته بندی است. برای حل این مشکالت 

چه راهکاری را پیش رو دارید؟
زندگی تک تک  بر شئون مختلف  بسته بندی  امروزه سايه 
متخصصان  است. همه  قابل مشاهده  به وضوح  افراد جامعه 
در  مصرف کننده  رفتار  معتقدند  مارکتينگ  و  مديريت 
بسياری از مواقع بر اساس نوع بسته بندی محصوالت شكل 
می گيرد. از سوی ديگر يكی از مهم ترين شاخصه ها و عوامل 
مكمل های  و  دارويی  محصوالت  کيفيت  حفظ  در  مؤثر 
غذايی داشتن بسته بندی مناسب از نظر کيفيت فيزيكی و 
شيميايی و داشتن گريد های دارويی در رابطه با آن است 
که سبب افزايش ماندگاری محصول و مواد مؤثره آن و در 
نتيجه اثر بخشی بهتر در سطح جامعه هدف شود. هم چنين 
تأثيرات منفی ناشی از سرما، گرما، استرس های محيطی، 
حمل ونقل نامناسب و نيز نفوذ اکسيژن و ساير عوامل مضر 
خواهد  حداقل  به  باکيفيت،  و  اصولی  بسته بندی  يک  در 
با  رسيد. متأسفانه کشور ما در بحث بسته بندی مكمل ها 
ايده آل ها، فاصله زيادی دارد و هنوز در صنايع بسته بندی 
هم  موضوع  اين  البته  نبوده ايم.  خوبی  رشد  شاهد  کشور 
داروسازی ها  قيمت گذاری.  بحث  به  بازمی گردد  به نوعی 
را  بسته بندی  پروسه  قيمتی  هر  با  نمی توانند  ازآنجايی که 
را  تمام شده  هزينه های  که  می شوند  مجبور  دهند،  انجام 

پايين بياورند.

با محدودیت واردات خارجی قرص های جوشان موافق 
هستید؟

درزمانی  داروها  و  مكمل ها  واردات  که  دليل  اين  به  بله. 
تأمين شود.  داخل کشور  در  نتوان  که  پيدا می کند  معنی 
جوشان های توليد داخل کيفيت بسيار بااليی دارند که شايد 
حتی در مواردی از کيفيت توليدات خارجی هم باالتر باشد. 
و... قرص های  و حكيم  اسوه  و  مينو  کارخانه هايی همچون 

جوشان بسيار باکيفيتی را توليد می کنند.

با تالش برای افزایش مصرف مکمل ها در سطح کشور 
موافقید؟

بی شک وجود مكمل ها برای تأمين سالمت جامعه ضروری 
است. در گروه های سنی مختلف نياز به مصرف مكمل ديده 
می شود. مثاًل کمبود ويتامين D در مدارس به وضوح مشاهده 
بايد  بارداری  زمان  مولتی ويتامين هايی که در  يا  و  می شود 
مصرف شود. اين ويتامين ها با منبع ديگری تأمين نمی شوند و 
بايد از طريق مكمل ها تأمين شود. البته مصرف اين مكمل ها 
بايد از الگوی علمی تبعيت کند و نه اينكه منافع اقتصادی 
حرف اول را بزند. تبعيت از يک الگوی خاص بستگی به رفتار 

توليدکنندگان در بازار دارد که تا چه اندازه در بازار واقعی عمل 
کنيم. اگر يک محصول را درست به مردم و جامعه معرفی 
کنيم درنهايت می توان نتيجه مناسب را مشاهده نمود. هر چه 
بحث تبليغاتی و خالف واقع يک محصول بيشتر مشاهده شود 
و ادعای غيرواقعی داشته باشد، درواقع مصرف زياده از حدی 
نيست.  کار درستی  اخالقی  لحاظ  به  ايجاد می کنيم که  را 
ضمن اينكه بازار در ميان مدت به تبليغات غيرواقعی واکنش 

نشان خواهد داد.

محدود  به صورت  مکمل ها  تبلیغات  با  صرفاً  بنابراین 
موافق هستید؟

بله هر کشوری شرايط فرهنگی خود را دارد. به لحاظ اينكه 
است،  متفاوت  بسيار  مكمل ها  درباره  مردم  اطالعات  سطح 
بايد مراقب دامن زدن به مباحث تبليغاتی باشيم. در بحث 
مكمل ها تجويزکننده پزشكان و پيشنهاددهنده، داروخانه ها 
هستند؛ بنابراين تبليغات بايد منحصر به گروه های هدف باشد 
و مردم اطالعات کافی از اين مولتی ويتامين ها و مكمل ها را 
از مجاری علمی دريافت کنند. مثاًل فردی که ديابتی است 
نيازی  مكمل ها  اين  خوردن  با  که  کند  تصور  است  ممكن 
به استفاده انسولين ندارد و اين عدم اطالعات ممكن است 

فاجعه آفرين باشد.

آیا در یک بازه زمانی پنج ساله قابل پیش بینی است 
که عرضه مکمل ها در سوپرمارکت های زنجیره ای آزاد 

شود؟
به نظر اين جانب با توجه به سواد تغذيه ای جامعه ما، عرضه 
مكمل ها در سوپرمارکت ها چندان به صالح نيست. انجام اين 
موضوع زيرساخت ها و پيش مقدماتی را می طلبد که بعيد 

می دانم حداقل تا پنج سال آينده فراهم شود.

صنعت تولید مکمل ها نیز در حال 
دگرگونی است. مکمل های غذایی 

عمدتًا از حالت عمومی نظیر 
مولتی ویتامین ها خارج شده و 
بر روی بیماری های خاص و یا 

گروه های خاصی تمرکز پیداکرده اند. 
تولیدکنندگان مکمل ها گروه های 

گوناگونی همچون اطفال، بزرگ ساالن، 
زنان، پوست و مو و یا تخصص های 

دیگر را مدنظر قرار داده اند
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سال  فارغ التحصیل  زاده،  نصیر  فردوس  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از  داروسازی   1374
صنعت  در  سال   15 به  نزدیک  است.  تهران 
داروسازی در حوزه های مختلف تولید، کنترل، 
بازرگانی و ... مشغول به فعالیت بوده و نزدیک 
وی  است.  مدیریتی  حوزه  در  آن  از  نیمی  به 
از  و  است  لقمان  داروسازی  مدیرعامل  اکنون 
مدیرعامل  سال،  چهار  به  نزدیک  که  آنجایی 
سراغش  به  بوده،  زهراوی  داروسازی  شرکت 
رفتیم تا از نقطه نظرات وی در خصوص صنعت 

مکمل های غذایی اطالع پیدا کنیم.
نصیــرزاده در خصــوص آزادی تبلیغــات 
مکمل هــا معتقــد اســت فضــای آزاد بــرای 
ــبب  ــت س ــن اس ــا ممک ــات مکمل ه تبلیغ
ــرایط  ــا ش ــه ب ــود ک ــده ش ــرف فزاین مص
اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه مــا همخوانی 
نداشــته باشــد. ضمــن اینکــه بایــد بــه این 
نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه محصــوالت 
ــد  ــازار دارن ــر در ب ــور قوی ت ــی، حض خارج
ــا  ــازار مکمل ه ــات، ب ــش تبلیغ ــا افزای و ب
ــود؛  ــارج ش ــرل خ ــدری از کنت ــاید ق ش
ــده  ــدود و مدیریت ش ــورت مح ــا به ص ام

ــد.  ــد باش ــد مفی می توان

قیمت گذاری در مسیر
 ساماندهی پیش می رود

 تیغ دو لبه 
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صنعت مکمل
راه زهراوی

 ارزیابی شما از صنعت مکمل ها چیست؟
واقعيت اين اسـت کـه توجه به مكمل هـای غذايی، رژيمی 
در سـاليان اخير در سـطح دنيا به طور چشـمگيری افزايش 
پيداکـرده اسـت و بالطبـع در ايـران هـم هميـن مسـير 
طـی شـده اسـت. تـا چنـد سـال پيـش در ايـران در حوزه 
مكمل هـای غذايـی شـايد بـه جـرات بتـوان گفـت به جـز 
مـوارد محـدودی فعاليت عمـده ای وجود نداشـت که اغلب 
بـه چهـل سـال پيـش بازمی گـردد ولی تقريبـاً از ده سـال 
قبـل بـه اين طـرف بـا توجـه بـه واردات انبـوه مكمل ها به 
داخل کشـور، شـرکت های داروسـازی داخل هم به سـمت 

توليـد اين محصـوالت حرکـت کردند.

 به طورکلـی مکمل هـا را در تأمیـن سـالمت 
جامعـه مؤثـر می دانید؟

در دنيـای مـدرن و ماشـينی امـروز بايـد اعتـراف کنيم که 
بسـيار دشـوار اسـت که همه فاکتورها و مواد موردنياز بدن 
از طريـق تغذيـه فراهـم شـوند و ممكـن اسـت در بعضـی 
مقاطـع زمانـی نيـاز شـود کـه از طريـق ديگـری بـه بـدن 
رسـاند. نقـش مكمل هـا در اينجـا خـود را نشـان خواهـد 
داد. در مـواردی بـدن بـه مـواد ويتامينی و يا امالح بيشـتر 
جهت بهبود بيماری و تسـريع دررونـد درمانی احتياج دارد 
کـه مكمل هـا مطرح می شـوند. همچنين ورزشـكاران برای 
تأميـن برخـی امـالح و ويتامين هـا بـرای امـور بدن سـازی 
و يـا عضلـه سـازی خـود جهـت رشـد و يـا تأميـن انـرژی 
موردنيـاز بـدن گريـزی جـز اسـتفاده از مكمل هـا ندارنـد. 
البتـه همان طـور که برای داروهـا دز مصرفی در نظر گرفته 
می شـود، در مصـرف مكمل هـا هـم نمی تـوان زيـاده روی 

کرد.

مکمل هـای  واردات  نقـش  شـما  بنابرایـن 
می دانیـد؟ تولیـد  محـرک  به مثابـه  را  غذایـی 

همچنـان کـه در بـازار مشـاهده می کنيـد انـواع وارداتـی 
مكمل هـا از حـدود سـال 82 به بعد توانسـته اند بازار خيلی 
خوبـی را در داخـل کشـور بـرای خودشـان ايجـاد کننـد. 
طبيعتـاً در پـی آن توليـد نيـز خـود را موظـف می داند که 
بـه نيـاز بازار پاسـخ دهد. خوشـبختانه به مدد کارشناسـان 
سخت کوشـی کـه در حـوزه توليـد فعاليت می کننـد، انواع 
توليـدی هـم امـروزه توانسـتند سـهم خوبـی را در ايـن 

خصـوص بـه خـود اختصـاص دهند.

 تحلیـل شـما از آثـار و تبعـات واردات بالک 
چیسـت؟ آیـا ایـن کار را بـه صالح صنعـت مکمل 

می دانیـد؟
مـن معتقـدم يكـی از راهكارهـای خوبـی که سـازمان غذا 
و دارو در پيش گرفتـه اسـت اجـازه دادن بـه واردکننـدگان 
بـرای واردات به صـورت بالـک اسـت. البتـه در ايـن مقطـع 
زمانـی کـه درواقـع يـک دوره گـذار اسـت، شـرکت های 
داروسـازی بايـد بتواننـد بـا مديريـت ظرفيت خـود فضای 
الزم را بـرای توليـد فراهـم سـازند؛ بنابرايـن واردات بالـک 

می توانـد بـه کارخانه هـای داخلـی کمـک کنـد.

 به طورکلـی بـا تبدیل شـدن واردکنندگان به 
تولیدکننـده موافـق هسـتید؟ تصـور می کنید این 

فرایند قابل عملیاتی شـدن باشـد؟
بايـد به صورت کنترل شـده باشـد؛ يعنـی اگر فرصتـی داده 
می شـود کـه واردات بالـک در آن فاصله زمانی انجام شـود، 
بايـد واقعاً فرايند توليد پياده سـازی شـود. نه اينكـه واردات 

بالـک بهانه ای باشـد بـرای واردات محصول نهايی.

 بنابرایـن به کیفیت محصـوالت تولید داخل 
اعتقاددارید؟

به هرحال صنعت داروسـازی ما نشـان داده اسـت پتانسيل 
توليـد محصـوالت متنوعـی را دارد و خيلـی از مـوارد هم 
مشخص شـده که محصوالت توليد داخـل کيفيتی هم تراز 
انـواع خارجـی دارنـد. حداقـل می تـوان بـه ايـن موضـوع 
توجـه داشـت کـه واردات مكمل هـای خارجـی ممكـن 
اسـت از منابـع چنـدان معتبـری هـم نباشـد. درحالی که 
کارخانه هـای داروسـازی داخلـی چون به طـور کامل تحت 
کنتـرل اداره دارو هسـتند و از منابـع معتبـری مـواد اوليه 
خـود را تهيـه می کننـد، می تواننـد اطمينـان بيشـتری را 

بـرای مصرف کننـده ايجـاد کنند.

 آیا ایجـاد محدودیـت بـرای واردات را ابزار 
مناسـبی بـرای حمایـت از تولید داخـل می دانید؟

واقعيـت ايـن اسـت کـه محصوالتـی کـه در داخـل توليد 
می شـوند ضرورتـی به وارداتشـان نيسـت. واردات درزمانی 
می تواند توجيه داشـته باشـد که امكان توليد آن محصول 
در داخـل کشـور وجـود نداشـته باشـد. واردات چنيـن 
محصوالتـی قطعـاً می تواند موجـب تحريک توليـد داخل 
شـود و پـس از مدتـی کارخانه هـای داروسـازی داخـل به 

سـمت توليـد آن هـا گرايش پيـدا خواهنـد کرد.

 برخـی صاحب نظـران عنـوان می کنند یکی 
از اصلی تریـن مشـکالت در صنعـت داروسـازی، 
بحـث مدیریـت و یـا کمبـود مدیـران در سـطح 
جهانـی اسـت. آیـا شـما بـه ایـن موضـوع قائـل 

؟ هستید
مـا در کشـورمان مديـران موفقـی در سـطح داروسـازی 
داريـم کـه انصافاً بايـد بگوييم در اين صنعـت تحول آفرين 
بوده انـد. بسـياری از مولكول هايـی که در سـطح دنيا برای 
اوليـن بـار وارد بـازار دارويـی شـده را مـا توانسـته ايم در 
ايـران توليـد کنيم. در حوزه فراورده هـای بيوتكنولوژی، در 
حـوزه فراورده هـای نانو تكنولوژی و برخـی از مولكول های 
شـيميايی مـا توانسـته ايم موفقيت هـای بزرگی به دسـت 
آوريـم. اين ها همه نشـأت گرفته از حضور مديـران موفق و 
سـخت کوش در حـوزه داروسـازی اسـت اما طبيعتـا برای 
رسـيدن بـه نقطـه مطلـوب راه زيـادی بـرای طـی شـدن 
وجود دارد. شـايد اين موضوع بيشـتر بسـتگی به اين دارد 
کـه سيسـتم مـا ژنريک اسـت و اين سيسـتم هـم تبعاتی 
دارد و مـا نتوانسـته ايم از پتانسـيل مديـران خـود به خوبی 

اسـتفاده کنيم.

می توانـد  کـه  مؤلفه هایـی  مهم تریـن   
سرنوشـت یـک شـرکت داروسـازی را رقـم بزند 

چیسـت؟
مهم تريـن مؤلفـه بحـث کيفيـت اسـت. مادامی کـه مـا به 

 یکی از راهکارهای خوبی که سازمان 
غذا و دارو در پیش گرفته است اجازه 
دادن به واردکنندگان برای واردات 
به صورت بالک است، البته  باید 
به صورت کنترل شده باشد؛ یعنی اگر 
فرصتی داده می شود که واردات بالک 
در آن فاصله زمانی انجام شود، باید 
واقعًا فرایند تولید پیاده سازی شود. 
نه اینکه واردات بالک بهانه ای باشد 
برای واردات محصول نهایی
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خوشـبختانه بـا اسـتقبال خوبـی هـم مواجـه شـد و آن 
در حـوزه مكمل هـا انواعـی از ويتاميـن E، ويتاميـن A و 
ويتامين D و برخی ديگر به توليد رسـيد. شـرکت زهراوی 
بـا توجـه بـه پتانسـيلی کـه داشـت و بـا توجه بـه نيروی 
انسـانی مناسـب و توانمنـدی توليـدی در کنـار يكديگـر 
تصميـم گرفت سـهم خـود را در حـوزه مكمل هـا افزايش 
دهـد و بـه سـراغ گسـترده کـردن سـبد محصـوالت خود 
نيـز رفـت. بـا توجه بـه اينكه ظرفيـت توليد تكميل شـده 
بـود و نيـاز بـه زمان داشـت بـرای ظرفيت سـازی جديد و 
احـداث خطـوط جديـد، اقـدام بـه واردات به صـورت بالک 
کـرد و به تدريـج در يـک پروسـه زمانی 2 سـاله بـرای اين 
مـوارد برنامه ريزی داشـت و برخی از آن ها به توليد رسـيد 
و بقيـه اقـالم هـم در فواصل زمانی مشـخص و به تدريج به 

توليـد خواهد رسـيد.

  آیـا فعالیـت برندینـگ در حـوزه دارو و 
می شناسـید؟ رسـمیت  بـه  را  مکمل هـا 

داروسـازی  شـرکت های  از  برخـی  دارو،  حـوزه  در 
قدم هـای ارزنـده ای را در ايـن مسـير برداشـته اند و اداره 
کل دارو هـم حمايت هـای مناسـبی را در مقاطعـی انجـام 
داده اسـت. البتـه موانعـی همچـون قيمـت نيـز در ايـن 
بحـث به طورجـدی مطـرح اسـت. تجربـه نشـان داده کـه 
محدوديـت در قيمت گـذاری، باعـث عـدم موفقيـت در 
بحـث برندينـگ می شـود. بايد تدابيـر خاصی اتخاذ شـود 
کـه اوالً رونـد قيمت گذاری، ثبات و پايداری داشـته باشـد 
و ثانياً برای محصوالتی که کيفيت مطلوب را دارا هسـتند 
حمايت های قيمتی مناسـبی انجام شـود. خوشـبختانه در 
طـی سـاليان اخيـر توانسـته ايم برندهای خـوب و موفقی 
را در حـوزه داروهـای خـاص معرفـی کنيـم کـه بـا برنـد 
سـازی می تـوان وضعيـت بهتـری را رقـم زد؛ امـا موضوع 
در خصـوص مكمل هـا متفـاوت اسـت. خصوصـاً بحـث 
private label يـک چالـش جـدی در حـوزه مكمل هـا 

ست. ا

بـا واردات private label هـا در حـوزه    
موافـق هسـتید؟ مکمل هـا 

نكتـه اصلـی در اين بحث آن اسـت که از نظـر هزينه اصاًل 

کيفيـت توجـه کنيـم و کيفيت را سـرلوحه کار خـود قرار 
دهيم می توانيم شـرکت داروسـازی موفقی داشـته باشيم. 
سـپس موضوع برندينگ مطرح اسـت. بحث برندسـازی و 
تجاری سـازی محصوالت موضوع مهم و سرنوشـت سـازی 
اسـت. کمپانی هايـی در سـطح دنيـا توانسـته اند موفـق 
باشـند که دربرند سـازی موفـق عمل کننـد. درواقع يكی 
از مهمتريـن عوامـل موفقيـت در داروسـازی را می تـوان 
اسـتفاده از نـام تجـاری عنـوان کـرد. عامـل سـوم بحـث 
بسـته بندی محصـوالت دارويـی اسـت. محصـوالت بايـد 
بسـته بندی مناسـبی و درخور شـأن کاالی سـالمت محور 

را دارا باشـد.

آیـا شـما شـخصاً در داروسـازی زهـراوی 
شـاخص  یـک  به عنـوان  را  کیفیـت  اصـول 
بودیـد؟ داده  قـرار  موردتوجـه  سرنوشت سـاز 
مـا در داروسـازی زهـراوی، بر اسـاس الزامات سـازمان غذا 
و دارو و همچنيـن بـر اسـاس الزاماتـی کـه بـا توجـه بـه 
توليـد تحـت ليسـانس از سـوی کمپانـی مطرح می شـد، 
موضـوع کيفيت را رصـد می کرديم. ضمن اينكه يكسـری 
الزاماتـی را فراتـر از ضوابـط داخلـی، در سـطح بين المللی 
خصوصـاً سـازمان های جهانی انجـام می داديـم. به همين 
جهـت بايـد بگويـم کـه داروسـازی زهـراوی در کشـور ما 
 GMP جزء شـرکت هايی بود کـه درزمينه رعايـت اصول
جايـگاه بااليـی دارد و شـرايط خيلی خوبـی را ايجاد کرده 

بود.

 چه اتفاقی باعث حضور شـرکت داروسـازی 
زهـراوی در حـوزه مکمـل و پیشـرفت در بخـش 

شـد؟ ژالتین ها 
برخـی داروهـا بـه دليـل ماهيـت مولكولـی ترکيبـات آن، 
به ناچـار بايـد دارو بـه شـكل کپسـول نـرم وارد بازار شـود 
و در شـرکت داروسـازی زهـراوی نيـز بـه هميـن دليـل 
 softgel خـط توليـد اشـكال داروی کپسـول نـرم و يـا
طراحی شـده و نصب شـده بـود. بنابرايـن بـرای تكميـل 
ظرفيـت و در حقيقـت اسـتفاده از ظرفيت هـای خالـی 
خطـوط توليـد، موضـوع توليـد مكمل های غذايـی مطرح 
شـد و در ايـن مسـير اوليـن، کپسـول امـگا 3 بـود کـه 

 از نظر هزینه اصاًل 
مقرون به صرفه نیست که 

محصوالتی را از خارج کشور 
وارد بازار کنیم که امکان تولید 

آن ها در داخل کشور وجود دارد. 
واردات به طورکلی در شرایطی 

منطقی است که موجب 
ظرفیت سازی در تولید شود
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مقرون به صرفـه نيسـت کـه محصوالتـی را از خارج کشـور 
وارد بـازار کنيـم کـه امـكان توليد آن هـا در داخل کشـور 
وجـود دارد. واردات به طورکلی در شـرايطی منطقی اسـت 

که موجـب ظرفيت سـازی در توليد شـود.

محدودیت هـای  و  سـخت گیری ها  بـا   
سـازمان غذا و دارو نسـبت به قیمت گـذاری موافق 

؟ هستید
داروهـا و مكمل هـا جزء کاالهای سـالمت محور هسـتند 
و نمی تـوان مثـل کاالهـای ديگر بـا آن ها برخـورد کرد. 
همـه دولت هـا سـعی دارنـد کـه قيمـت داروهـا را بـا 
ابزارهـای مختلـف کنتـرل کنند و کشـور ما هـم از اين 
قاعـده مسـتثنا نيسـت. چـون موضـوع سـالمت جامعه 
اسـت و منابـع محدودی کـه دولت در اختيـار دارد بايد 
در اختيـار کل اعضـای جامعـه قرار گيرد؛ امـا نكته حائز 
اهميـت اين اسـت کـه بايـد برنامه به نحـوی پيش برود 
کـه حمايت هـای الزم از توليـد داخـل هم انجام شـود. 
اگـر بتـوان قيمت هـا را به گونـه ای تعريـف کـرد کـه هم 
هزينه هـای جاری و هم هزينه های تحقيقاتی را پوشـش 
دهـد و بـا انـواع برند خارجی هـم موازنه قيمتی داشـته 
باشـد، قطعاً باعث رشـد و تعالی شـرکت های داروسـازی 
می شـود. از طرفـی ديگر شـرکت های داروسـازی هم در 
حـوزه تحقيقـات می تواننـد سـرمايه گذاری بيشـتری را 
انجـام دهنـد و به سـمت توليـد داروهای خـاص رفته و 

توليـد داروهايـی با تكنولـوژی خاص برآورده می شـود.

موضـوع  بـه  هـم  مکمل هـا  دربـاره   
هسـتید؟ قائـل  قیمت گـذاری 

بـه نظـر می رسـد سـازمان غـذا و دارو بـا ايـن موضـوع 
چنـدان سـخت گيرانه برخـورد نمی کنـد. رويكـرد اصلـی 

موضـوع  و  اسـت  تمام شـده  قيمـت  بـر  مبتنـی 
بيشـتر از طريـق سـنديكا انجـام می گيـرد. بـه 

نظـر بنـده هميـن رونـد قيمت گـذاری که بر 
اسـاس سـنديكا است، بسيار مناسـب است و 
پروسـه قيمت گذاری را راحت تر کرده اسـت. 
بـه دليـل اينكه سـنديكا نهادی برخاسـته از 
صنايـع داروسـازی اسـت و می تواند شـرايط 
را بهتـر درک کرده و تصميم گيری مناسـبی 

را انجـام دهد.

 آیا تقویـت صنعـت مکمل ها را 
منوط بـه تقویـت صنعت بسـته بندی 

؟ نمی بینید
صنعـت بسـته بندی در کشـور مـا نيازمند 
توجـه بيشـتر اسـت. هـم در حـوزه دارو 
داروسـازی  در  مـا  غـذا.  حـوزه  در  هـم 
بـه  توجـه  بـا  کرديـم  سـعی  زهـراوی 
و  توليـدی  داروهـای  مناسـب  کيفيـت 
خارجـی  مشـابه  محصـوالت  بـا  رقابـت 
توجه بيشـتری به اين امر داشـته باشـيم. 

مكمل هـا  بحـث  در  بسـته بندی  موضـوع 
نقـش کليـدی ايفـا می کنـد. به طورمعمـول 

بسـته بندی  مكمـل  از  مصرف کننـده  انتظـار 

شـكيل و ظاهری مناسـب اسـت. به دليل حضور رقبای 
کيفيـت  بتواننـد  بايـد  داخلـی  شـرکت های  خارجـی، 

دهنـد. ارتقـاء  را  بسـته بندی محصـوالت خـود 

 نظر شـما در خصـوص آزادسـازی تبلیغات 
چیسـت؟ مکمل ها 

فضـای آزاد بـرای تبليغـات مكمل ها ممكن اسـت سـبب 
مصـرف فزاينـده شـود که با شـرايط اقتصـادی و فرهنگی 
جامعـه مـا همخوانـی نداشـته باشـد. ضمن اينكـه بايد به 
اين نكته نيز توجه داشـت که محصـوالت خارجی، حضور 
قوی تـر در بـازار دارند و با افزايش تبليغـات، بازار مكمل ها 
شـايد قدری از کنترل خارج شـود؛ اما به صـورت محدود و 

مديريت شـده می تواند مفيد باشـد.

 مصرف مکمل ها را مسـاوی توسـعه یافتگی 
میدانید؟ کشور 

لزومـاً اين طور نيسـت. عوامـل ديگری نيـز در اين موضوع 
هستند. دخيل 

را در چـه  وارداتـی  اولیـه   کیفیـت مـواد 
می دانیـد؟ سـطحی 

بـا توجـه به نظارت جدی سـازمان غـذا و دارو، مـواد اوليه 
مكمل هـا و ويتامين هـا در ايـران کيفيت بسـيار مناسـبی 
دارد. کيفيت مواد اوليه تحت اسـتانداردهای شناخته شـده 
جهانـی و رفرنس هـای معتبر اسـت. در بحـث واردات مواد 

اوليـه سـخت گيری های الزم انجـام می گيرد.

اولیـه بـرای گام برداشـتن   پیش نیازهـای 
در مسـیری کـه بـه توسـعه صـادرات مکمل ها به 
خـارج کشـور ختم شـود را چـه می دانید؟
در حــال حاضــر صنعــت داروســازی مــا 
ــد  ــوان تولي ــور ت ــاز کش ــش از ني بي
کــه  اســت  نيــاز  بنابرايــن  دارد، 
بــه بازارهــای خــارج از مرزهــای 
کشــور نيــز توجــه شــود؛ امــا يكــی 
از فاکتورهايــی کــه بــرای ايــن 
بازارهــا می توانــد مطــرح باشــد 
ــت  ــالح کيفي ــالح GMP و اص اص
و رعايــت اســتانداردهای جهانــی 
اســت. در مقولــه صــادرات، بســياری 
از کشــورهايی کــه دارو را صــادر 
می کنيــم دارای شــرايط ثبتــی و 
رگوليشــن هــای خــاص خــود را دارد 
ــد  ــی را باي ــی متفاوت ــل کيف و عوام
تأييــد کننــد. هميــن مراتــب در 
ــود دارد  ــم وج ــا ه ــوزه مكمل ه ح
بــرای برخــی از محصوالتــی کــه 
ــت  ــد اس ــال تولي ــور در ح در کش
آن قــدر ظرفيــت داريــم کــه بتوانيــم 
در حــوزه صــادرات ايــن داروهــا نيــز 
همان طــور  البتــه  کنيــم.  اقــدام 
ــته بندی  ــد بس ــاره ش ــاًل اش ــه قب ک
ــای  ــا رقب ــد ب ــز باي ــا ني محصــوالت م

ــد. ــت کنن ــی رقاب خارج

 اگر بتوان قیمت ها را به گونه ای 
تعریف کرد که هم هزینه های 
جاری و هم هزینه های تحقیقاتی 
را پوشش دهد و با انواع برند 
خارجی هم موازنه قیمتی داشته 
باشد، قطعًا باعث رشد و تعالی 
شرکت های داروسازی می شود

صنعت مکمل
راه زهراوی
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ژنریک سازان
صنعت

 برند ژنریک

 پاشنه آشیل صنعت داروسازی
سرنوشت  می تواند  که  است  مهمی  موضوع  داروسازی  صنعت  خواسته های  و  چالش ها 

بسیاری از مسائل حوزه سالمت و درمان کشور را رقم بزند. 
به سراغ دکتر علی منتصری به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت دارو رفته ایم. او با چهار 
دهه کار مدیریتی در شرکت های دارویی و همچنین ده سال معاونت اداره کل امور دارو 
می تواند راهکارهای مفید و مناسبی ارائه دهد. او معتقد است نام ماده اولیه هر سازنده برند 
ژنریک باید تثبیت گردد و تا آنجا که مقدور است از بهترین تولیدکنندگان دنیا خریداری 
شود. داروی برندژنریک باید بسته بندی بسیار شکیل و کیفی داشته باشد و شرکت های 
گواهینامه های  اخذ  مرحله  در  و  را کسب  داخلی   GMP برندژنریک حتماً  تولیدکننده 

جهانی باشند.
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تأسيس شدن  از  قبل  يک شرکت  در  کارآفرينانه  فرهنگ 
کارآفرينی در  اصلی عدم موفقيت  به ظهور می رسد. علت 
عرصه دارو، نبود شرايط و گرايش کارآفرينی است. در اين 
بهبود  برای  مناسب  استراتژی  يک  تدوين  ضرورت  زمينه 
عملكرد و تبيين مفهوم گرايش به کارآفرينی و نيز عوامل 
مؤثر بر آن از اهميت بااليی برخوردار است. امروزه قبل از 
توليد محصول بازاريابی، تأمين منافع سازمان و مشتريان با 
نگرش  با  مرتبط  رفتارهای  و  ارزيابی  مقياس  بازار،  گرايش 
که  است  معروفی  ضرب المثل  است.  کارآفرين  استراتژيک 
می گويد اول چاه را بكن، بعد ...! درک درست از بازار داروئی 
ايران در شرايط عرضه بيشتر از تقاضا و فشار ناشی از هجوم 
با  که  وامی دارد  آن  بر  را  حاکميت  خارجی،  کمپانی های 
نگرش استراتژيک آينده صنايع داروسازی کشور و رشد و 
بالندگی آن را در عرصه داخلی و خارجی مورد تجزيه وتحليل 
قرار دهد. صنايع داروسازی ما همانند هند و چين به دليل 
ژنريک ساز بودن از مزيت های رقابتی چندانی برخوردار نيست 
و فرصت طلبی و مديريت کارآمد در شرايط زمانی مناسب 
اين  آينده نگری  و  منطقی  سياست گذاری های  با  می تواند 
صنعت را از شرايط سردرگمی به سوی اميد و ثبات هدايت 
نمايد. در دنيا کسب وکار کشورهايی موفق به خوبی از بازاريابی 
بهره جسته و با سازوکارهای خالقانه موضوع نگاه به شرايط 
هر  به  کيفی  محصول  توليد  و  توزيع  کانال های  و  قيمت 
شكلی که مقدور است با نام گذاری معقول و خردمندانه و 
تفكيک نام و نشان کاال از سايرين به توسعه بازار و جلب 
نظر مصرف کننده داخلی در مرحله اول و مشتری خارجی در 

مرحله دوم پرداخته اند.
رضايت  راه  تنها  دولتی  شرکت های  که  حاضر  شرايط  در 
می دانند  بنگاه های خود  و حراج  تخفيف  دادن  را  مشتری 
تا  به دلسوزی و تدابير جانانه دارد.  نياز  صنعت داروسازی 
کجا می توان با جايزه حرکت کرد و تدريجاً از کيفيت کاست. 
قيمت  به  دسترسی  برای  تالش  دليل  به  رقابت  عرصه  در 
تمام شده پايين، صنعت داروسازی کشور زمين گير، مبتدی 
و خالی از هر نوع انگيزه شده است. علمای داروسازی خوب 
می دانند که کاربرد مداوم يک ماده اوليه مرغوب و ثبات ساير 
عوامل چه تأثيری در جذب و دفع دارو دارد. ما نياز داريم 
ثبات رأی در کنترل کيفيت داشته و هراسان از نزول کيفی 
داخلی  بازار  در  خود  اصلی  مشتريان  رويگردانی  و  داروها 
باشيم. در اين صورت بدون ترديد هر دلسوزی در سيستم 
سياست گذاری دارو بايد برند ژنريک را جدی و قيمت گذاری 
منطقی و داشتن حاشيه و درصد بازاريابی را جدی تر بگيرد.

برندهای  هجوم  از  بعد  ديگر  گردد  سهل انگاری  امروز  اگر 
خارجی و تعطيلی بنگاه های داروسازی يكی بعد از ديگری 
آيندگان و تاريخ داروسازی هرگز ما را نخواهند بخشيد. رقابت 

شديد، تقسيم بازار، صادرات به بازارهای خارجی و به دنبال 
گسترش سبد کاال و ساختن داروهائی که ده ها توليدکننده 
داخلی دارد نمی تواند تضمين کننده آينده داروسازی کشور 
باشد. حاال که فرصت است بجای انديشه جهت ورود برندهای 
جهانی با قيمت های سرشار با نام و آوازه غربی و افتخار فروش 
و بازاريابی آن ها يک بار برای هميشه هويت داروسازی کشور 
را با برند ژنريک ماندگار و رشديابنده تثبيت کنيم. بی ترديد 
نياز داريم اين مسير را به درستی طراحی و با حمايت اساسی 

برند ژنريک داخلی را جدی بگيريم. 
پیشنهادات راهبردی

اول: نام ماده اوليه هر سازنده برندژنريک بايد تثبيت گردد و 
تا آنجا که مقدور است از بهترين توليدکنندگان دنيا خريداری 

شود
دوم: داروی برندژنريک بايد بسته بندی بسيار شكيل و کيفی 

داشته باشد.
 GMP حتماً  برندژنريک  توليدکننده  شرکت های  سوم: 
داخلی را کسب و در مرحله اخذ گواهينامه های جهانی باشند.
مديريت  به  مسلط  کاماًل  برندژنريک  توليدکننده  چهارم: 
بازاريابی و ساختار قوی جهت بازاريابی فعال باشد تا بتواند 
با ارتباط علمی و درست، همكاری با مدرسين دانشگاه ها، 
پزشكان و جامعه پزشكی رابطه صميمی، علمی و منطقی 

پديد آورد.
محصوالتی  چنين  قيمت گذاری  در  حتماً  درنهایت   
تنگ نظری بايد و بايد کنار گذاشته شود و با کنترل و ديدن 
روند رشد در بازار سبد کاالهای برندژنريک شرکت را توسعه 
دهيم. شک ندارم که داروخانه های کشور چنين داروهايی را 
حمايت خواهند نمود و وقتی نماينده علمی حرفی برای گفتن 
داشته باشد دليل ندارد که پزشک دلسوز ايرانی به کاالی 

مرغوب کشور خودش پشت نمايد. 
باید به یاد داشته باشیم رئيس سازمان غذا و دارو به عنوان 
باالترين مقام داروئی کشور مسئوليت دارد که برند ژنريک 
داخلی را حتی به برندهای خارجی ترجيح دهد و تا آنجا که 
می تواند با نگاه به جلو و حفظ ارزش های ملی و خودکفائی 
داروئی و اشتغال در کشور با نهايت انعطاف هر قدم مثبت 
در جهت کيفی سازی و استقالل ملی در عرصه داروسازی 
را غنيمت شمرده و مشوق اصلی و تعيين کننده در خلق 
برندژنريک های داخلی و ترغيب جامعه پزشكی به مصرف 
آن ها باشد. اگر در داخل با جلب رضايت پزشكان خود برای 
مصرف داروهای کيفی توليدی موفق نشويم، هرگز نخواهيم 
توانست بازارهای خارجی را به تسخير خود درآوريم. تاريخ 
داروسازی هرگز رفتار و تشويق ما برای ارتقاء کيفی داروسازی 
کشور و خودکفائی و غلبه بر برندهای خارجی در داخل را 

فراموش نخواهد کرد.

تا کجا می توان با جایزه 
حرکت کرد و تدریجًا از کیفیت 

کاست. در عرصه رقابت به 
دلیل تالش برای دسترسی به 
قیمت تمام شده پایین، صنعت 
داروسازی کشور زمین گیر، 

مبتدی و خالی از هر نوع انگیزه 
شده است
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خصوصی بخش 
تدبیر و امید
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واردکنندگان  اتحادیه  رئیس  شکوهی  حسن  دکتر 
مکمل های غذایی است. اتحادیه ای که به منظور ایجاد 
از  واردکنندگان مکمل های غذایی  مشارکت گروهی 
نزدیک  امروز  و  کرده  فعالیت  به  شروع  سال 1386 
به عنوان سومین رئیس  به 150 عضو دارد. شکوهی، 
این اتحادیه، معتقد است نباید لباس دارو بر مکمل ها 
پوشانیده شود. او چالش های حوزه مکمل های غذایی 
و  مکمل ها  ماهیت  شناخت  عدم  از  ناشی  بیشتر  را 
عدم تطبیق ابعاد مدیریتی نسبت به آن می داند. او 
می گوید قوانین اولیه که ناظر بر حوزه مکمل ها است 
از  به زمانی می شود که هنوز مفهوم درستی  مربوط 
مکمل ها در دانش پزشکی و تغذیه تبیین نشده بود. 
با  فعاالن بخش خصوصی  تعامل  به  شکوهی، سخت 
شیرازه  و  دارد  اعتقاد  دولتی  بخش  سیاست گذاران 
برای  دوجانبه  همراهی  و  همفکری  بر  وی  کالم 
حوزه  ساماندهی  و  مدیریت  مختلف  ابعاد  شناسایی 
تعامل سبب  این  او می گوید  مکمل ها متمرکز است. 
می شود در یک گفتمان علمی، ابعاد ماهیتی مکمل ها 
و نقش اصلی هریک از متولیان دولتی بهتر شناسایی 
شود و راه های میانبر برای ساماندهی بازار مکمل های 
غذایی زودتر در دسترس قرار بگیرد. رئیس اتحادیه 
واردکنندگان مکمل های غذایی در یک بحث کالن، 
آن  به  پاسخ  که  را مطرح می کند  زیربنایی ای  سؤال 
می تواند بسیاری از معضالت این حوزه را برطرف کند.

مدیریت چالش های 
مکمل های غذایی

سازمان غذا و دارو متولی کدام یک
 از ابعاد مدیریتی مکمل ها است؟
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افتراق مکمل با دارو و غذا
مكمل هـا شـامل دسـته بندی های رژيمـی، غذايـی، ورزشـی 
و ... منابعـی از مـواد مغـذی )ويتامين هـا و مـواد معدنـی( يـا 
ديگـر مواد با اثر تغذيـه ای يا فيزيولوژيک ماننـد گياهان، مواد 
خوراکـی طبيعی و صناعی، اسـيدهای آمينه، قندها، چربی ها، 
آنزيم هـا، پروبيوتيـک هـا، پـره بيوتيک هـا، يک مـاده تغليظ 
شـده، متابوليـت، يـک تكميل کننـده و يک عصاره می باشـند 
کـه بـه تنهائـی يا به صـورت ترکيبـی با ديگـر مواد به اشـكال 
متـداول ماننـد کپسـول، قرص، شـربت، پودر، گرانول، سـافت 
ژل، آمپـول خوراکـی، قطـره، ورقه هـای خوراکـی و هر شـكل 
خوراکی ديگر عرضه شـده و دارای فرموالسـيون خاص و ثابت 
قابل اندازه گيـری جهـت کاربـرد در انسـان به منظـور تكميـل 
نيـاز تغذيـه ای، افزايـش دريافـت تغذيـه ای و يا ايجـاد يک اثر 

می باشـند. فيزيولوژيک 

افتراق با دارو
دارو: ماده ای اسـت که برای پيشـگيری، تشـخيص، تسـكين، 

درمـان و عالج بيماری بـه کار رود.
• هر دو ساختار و عملكرد بدن را تحت تأثير قرار می دهند.

• دارو بايـد پـس از انجـام مطالعـات بالينـی جهـت بررسـی 
ميـزان کار آيـی و ايمنـی، مـورد تأييـد FDA قـرار گيـرد.

• مكمل تغذيه ای: آزمايش های قبل از عرضه ندارد.

افتراق مکمل با غذا
• غذاها ساختار و عملكرد بدن را تحت تأثير قرار نمی دهند.

• مكمـل تغذيـه ای بـه مكمـل رژيـم غذايـی اطالق می شـود 
کـه برای مصـرف به عنوان غذای معمولی عرضه نشـده باشـد. 
ضمـن اين کـه به تنهايـی بـرای مصـرف به عنـوان يـک وعـده 

غذايی مناسـب نميباشد.

بررسی یک تداخل مدیریتی
بـرای ورود بـه ايـن بحـث بايـد ابعـاد مديريتـی مكمل هـای 

غذايـی و هم چنيـن داروهـا را در نظـر داشـت.
الـف( بعـد سـالمتی و موضـوع کيفيـت و کمـک بـه ارتقـاء 

مصرف کننـده سـالمت 
بخـش سـالمت، شـامل دوشـاخه کيفيـت و فراهمـی اسـت؛ 
يعنـی داروی باکيفيـت خـوب بـه ميـزان الزم در دسـترس 
مصرف کننـده باشـد. بـا توجـه بـه رسـالت وزارت بهداشـت 
در تأميـن و نظـارت بـر سـالمت جامعـه، طبيعـی اسـت کـه 
ايـن وزارتخانـه در امـر نظـارت بـر کيفيـت دخالـت قاطـع و 
صددرصدی داشـته باشـد و مجوزهای ثبت و توليـد و واردات 

را صـادر نمايـد.
ب( بعـد اقتصـادی و موضـوع ادامـه حيات بنگاه هـای تجاری 

و رشـد اقتصادی
بخش اقتصاد، شـامل دوشـاخه فراهمی و قيمت اسـت؛ يعنی 
داروی به ميزان الزم و قيمت مناسـب و منطقی در دسـترس 
مصرف کننـده باشـد و هـم نيازهـای بنگاه تجـاری را بـرآورده 
سـازد. طبيعـی اسـت که موضـوع اقتصاد هم امـری تخصصی 
و پيچيـده بـوده و نيازمنـد مديريـت سـازمان های تخصصـی 

می باشـند. مربوطه 

سازمان غذا و دارو متولی کدام یک از ابعاد مدیریتی 
مکمل ها  است؟

رويـه چنـد سـال گذشـته حاکـی از آن از اسـت کـه وزارت 
بـر  نظـارت  بهداشـت کـه دانـش تخصصـی آن در بخـش 
سـالمت اسـت، خواسـته يا ناخواسـته مسـئول هـر دو بخش 
شـده کـه ايـن موضـوع مشـكالت فراوانی بـرای هـر دو طيف 
مصرف کننـده و تاجـر ايجاد کرده اسـت. بی ثباتی در قيمت ها 
و بـروز کمبودهـای داروئی، وفور قاچاق و ورشكسـتگی برخی 
بنگاه ها ناشـی از اين امر اسـت. لذا بهتر اسـت وزارت بهداشت 
بـر امـر نظارت بـر کيفيت متمرکزشـده و در بخـش اقتصادی 

موضـوع يعنـی قيمت دخالت نداشـته باشـد.

یک افتراق دیگر میان دارو و مکمل
ازآنجايی که دارو کاالی اسـتراتژيكی است که کمبود 
آن می توانـد سـبب آسـيب های جبران ناپذيـری 
بشـود، بـه نظـر می رسـد شـاخه فراهمـی )وجود 
دارو بـه ميـزان الزم در دسـترس مصرف کننـده( 
موضـوع مشـترک بيـن ارگان مسـئول 
سـالمت )کيفيـت( و ارگان مسـئول 
اقتصاد )قيمـت( و همين طور بنگاه 
تجـاری بـوده و البتـه مديريت اين 
بـا هماهنگـی سـه  امـر می توانـد 
ضلـع ايـن مثلـث عملياتـی شـود؛ 
امـا مكمل هـای غذايـی در 
گروه کاالهای اسـتراتژيک 
و  نمی شـوند  طبقه بنـدی 
همان گونـه که از نـام و تعريف 
آن هـا پيداسـت، نقـش آن هـا کمک 
بـه ارتقـاء سـالمت و رفـع کمبـود مـواد اسـت. 

در طول حدود یک و نیم دهه که از 
ورود مکمل های غذایی به کشور 
می گذرد، عدم ثبات قوانین  و  آئین 
نامه ها نحوه برخورد با پدیده 
مکمل ها سبب بروز مشکالت 
متعددی هم برای مصرف کننده و 
هم برای بنگاه های تجاری دخیل 
در این امر شده است

خصوصی بخش 
تدبیر و امید
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لـذا بـا توجـه بـه توضيحاتی کـه در بخـش دارو داده شـد و با 
توجـه بـه اينكـه موضـوع فراهمی در مـورد مكمل هـا حداقل 
به انـدازه دارو موضوعـی حياتـی نيسـت، بهتـر اسـت وزارت 
بهداشـت فقـط و فقط مسـئول حـوزه تخصصی خود باشـد و 
امـور اقتصادی مكمل هـا يعنی موضوع قيمـت و فراهمی را به 

بخـش اقتصادی بسـپارد.

لباس دارو را بر مکمل نپوشانید
دخالـت وزارت بهداشـت در امـر قيمت گـذاری مكمل هـا و 
نحـوه توزيـع آن هـا )منحصـراً در داروخانه هـا( و اصـرار بر اين 
امـر کـه ايـن محصوالت فقط و فقط توسـط پزشـكان نسـخه 
شـوند، موجب اين امر شـده اسـت کـه به مكمل هـای غذايی 
شـخصيت دارو داده شـده و لبـاس دارو پوشـانده شـود و نـگاه 
مصرف کننـده بـه مكمل هـا نـگاه دارويـی باشـد؛ ايـن امـر به 
نفـع مصرف کننـده نيسـت و سـبب بـروز مشـكالت عمده ای 

می شـود.

ثبات رویه 
بـا توجه به نحـوه عرضه اين محصوالت در کشـورهای ديگر و 
دسترسـی و اطـالع مصرف کننده ايرانی از اين موضوع، سـبب 
نوعـی برداشـت خـاص شـده و مصرف کننـده به دنبال پاسـخ 
ايـن سـؤال اسـت کـه چـرا اين همـه تفـاوت در مديريـت اين 

فرآورده هـا وجـود دارد؟ نكند کـه ...!؟
در طـول حـدود يک و نيم دهه کـه از ورود مكمل های غذايی 
بـه کشـور می گذرد، عدم ثبـات قوانين  و  آئيـن نامه ها نحوه 
برخـورد بـا پديـده مكمل ها سـبب بـروز مشـكالت متعددی 
هـم بـرای مصرف کننده و هم بـرای بنگاه های تجـاری دخيل 

در اين امر شـده اسـت.
مصرف کننـده بـه دنبـال مصـرف محصول سـالم تر بـا قيمت 
مناسـب بـوده و بنـگاه تجـاری بـه دنبـال امـكان فعاليـت و 
ايجـاد شـغل و درآمـد منطقـی و ادامـه حيـات در ايـن حوزه 
بـوده اسـت. تغييـر مكـرر قوانيـن در اين سـال ها سـبب شـد 
کـه هيچ يـک از خواسـته های دو گـروه بـرآورده نشـده و هـم 
مصرف کننـدگان متضـرر شـدند و هـم بسـياری از بنگاه هـا 

آسـيب ديده و تعطيـل شـدند.
و ايـن عـالوه بـر مسـئله بی ثباتـی قوانين مديريـت مكمل ها 
در بخـش نظارتـی و احـراز کيفيـت مناسـب بـود، بلكـه بـه 
دليـل دخالـت واحد نظارت بر کيفيت يعنی وزارت بهداشـت 
در بخـش اقتصـادی، ايـن تجـارت به صـورت دخالـت در امر 
قيمت گـذاری و هم چنيـن ميـزان واردات ايـن محصـوالت 

بوده اسـت.

قیمت گذاری
دخالـت وزارت بهداشـت در امـر قيمت گـذاری و يـا نظارت بر 
آن در طول سـال های گذشـته سـبب بروز مشكالت عديده ای 
بـرای مصرف کننـده و تجـار شـده اسـت. تغييـر قيمت هـای 
اعالمـی وارداتـی بـه دليـل تغييـر نحـوه قيمت گـذاری )آور 
اينويـس و انـدر اينويـس(، تغييـر مـداوم قيمت هـای مصرف، 
توسـعه قاچـاق، تقلـب در کيفيـت محصـوالت و ... از جملـه 

عـوارض ايـن دخالت هاسـت.
بـر اسـاس قوانيـن موجـود و آخريـن آن ها يعنی سـند خروج 
غيـر تورمـی از رکود، فصل بهبود مسـتمر محيط کسـب وکار، 
بنـد 72-2، )حـذف تدريجـی قيمت گـذاری دولتـی تـا پايان 
و  انحصـاری(  و  اساسـی  کاالهـای  به غيـراز   1393 سـال 
توضيحـات ايـن فصل )يكـی از کليدی تريـن برنامه های دولت 

درزمينـه بهبود فضای کسـب وکار، کاهش مداخـالت درزمينه 
در  به خصـوص  اسـت.  قيمت هـا  سـرکوب  و  قيمت گـذاری 
شـرايطی کـه دولـت تـداوم رونـد کاهشـی تـورم را بـا جديت 
پيگيـری می کنـد، عدم مداخلـه درزمينه قيمت گـذاری، به جز 
اقـالم خـاص و کاالهای عرضه شـده در بـازار انحصـاری، عالوه 
بـر آنكـه می تواند موجـب تحّرک سـمت عرضه اقتصاد شـود، 
آثـار منفـی رفاهـی ناچيـزی بـرای مصرف کننـدگان خواهـد 
داشـت؛ زيـرا دولـت در چنيـن شـرايطی به جـای دخالـت در 
تنظيـم قيمـت چنـد کاالی خـاص، هدف گـذاری مشـخصی 
بـر کنتـرل قيمت مجموعه کاالهـای موجود در سـبد مصرفی 
خانوار انجام داده اسـت( روند حرکت کشـور به سـوی واگذاری 
امـور بـه بخش خصوصی، تبعيـت بازار از قانـون عرضه و تقاضا 
و رقابـت آزاد، پيشـنهاد می شـود کـه وزارت بهداشـت از امـر 
قيمت گـذاری خـارج شـود. اگرچـه ممكـن اسـت اين امـر در 
کوتاه مـدت نتايـج مطلوبـی نداشـته باشـد، اما قطعـاً  در ميان 
مـدت )کـه به نظر می رسـد خيلـی طوالنـی نبـوده و يكی دو 
سـال بيشـتر طـول نكشـد( بـازار بـه رونـد طبيعی اقتصـاد بر 
خواهد گشـت و قيمت هـا در محيط رقابتـی تعديل و تصحيح 

خواهند شـد.

میزان واردات
بـا توجـه بـه آمـار و اطالعـات موجـود، مكمل هـای غذايـی 
در طـول حـدود 15 سـالی کـه از ورود آن هـا بـه بـازار ايـران 
می گذرد، رشـد مداومی داشـته و دارد. باوجود تمام مشـكالت 
آمـار نشـان می دهـد کـه ايـن رشـد کامـاًل  بـا رشـد جهانـی 
مكمل هـای غذايـی منطبـق و هماهنـگ بـوده اسـت. مصرف 
مكمـل هـا در ايـران حـدود 1% مصرف کلی مكمل هـا در دنيا 
اسـت کـه ايـن  رقـم بـا نسـبت جمعيتـی 70 ميليـون بـه 7 

ميليـارد و يـا 1% جمعيـت جهـان تطابـق دارد.
ايجـاد سـقف و محدوديت در ميـزان واردات مكمل های غذايی 
توسـط وزارت بهداشـت نه تنهـا بـا قوانيـن کلی واردات کشـور 
و حقـوق بخـش خصوصـی در تجـارت مغاير اسـت بلكه عمال 
منجـر بـه ضـرر و زيـان مصرف کننـده و بنگاه هـای اقتصـادی 
می شـود. عـدد قـرارداد با شـرکت های خارجی و يـا توليد نياز 
بـه برنامـه زمان بندی شـده دارد و بـرای بنگاه هـا ايجـاد تعهـد 
می کنـد. به عـالوه با توجه به نياز ايجادشـده ايجـاد محدوديت 
می تواند سـبب رشـد بازار قاچـاق و يا واردات غيرقانونی شـود.
زمانـی که جلـو واردات قانونـی گرفته شـود، قاچاقچی ها فعال 
می شـوند که يـا محصول اصلـی را قاچاق می کنـد يا محصول 
تقلبـی. به عـالوه وقتـی واردات قانونی پاسـخگوی نياز نباشـد، 
چه کسـی بهتـر از خود واردکننـده به منابع تأمين دسترسـی 
داشـته و می توانـد کاالی عمـده از همـان نـوع وارد کنـد. اين 
يعنـی سـوق دادن و اجبـار بـازرگان به سـمت امر خـالف. لذا 
غذايـی  مكمل هـای  واردات  محدوديـت  می شـود  پيشـنهاد 
برداشـته شـود. هيـچ تاجـری حاضـر نيسـت پولـش را هزينه 
کنـد و محصولـی را بيـش از نيـاز جامعـه وارد کنـد تـا پـس 
از انقضـای تاريـخ آن را دور بريـزد. ميـزان واردات هـر کاال بـر 

اسـاس نيـاز بـازار و عرضـه و تقاضـا تعيين می شـود.

محل های عرضه
عرضـه مكمل هـای غذايـی در اکثر قريـب به اتفاق کشـورهای 
جهـان در مكان هـای مختلـف و بـه صـورت هـای مختلـف 
عرضـه می شـوند. داروخانـه، فروشـگاه های سـالمت، هايپـر و 
سـوپرمارکت ها و درگاه هـای مجـازی )آناليـن( و...اين موضوع 
سـبب دسترسـی آسـان تر مصرف کننـده به محصول می شـود 

دخالت وزارت بهداشت در امر 
قیمت گذاری و یا نظارت بر آن 

در طول سال های گذشته سبب 
بروز مشکالت عدیده ای برای 

مصرف کننده و تجار شده است. 
تغییر قیمت های اعالمی وارداتی 
به دلیل تغییر نحوه قیمت گذاری 

)آور اینویس و اندر اینویس(، 
تغییر مداوم قیمت های مصرف، 
توسعه قاچاق، تقلب در کیفیت 
محصوالت و ... از جمله عوارض 

این دخالت هاست
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و همان گونـه کـه قبالً  ذکر شـد، به مكمل شـخصيت دارويی 
نمی دهـد.

تبلیغا ت
ــرای  ــادی ب ــای زي ــورها، محدوديت ه ــر کش ــالف اکث برخ
تبليــغ و معرفــی مكمل هــا بــه مصرف کننــده در ايــران 
ــغ دارو  ــا تبلي ــه ب ــوردی ک ــان برخ ــاً هم ــود دارد، تقريب وج
ــرکت های  ــه ش ــدم اول ب ــود در ق ــنهاد می ش ــود. پيش می ش
فعــال در حــوزه مكمــل اجــازه داده شــود در جهــت معرفــی 
محصــول و افزايــش ســطح آگاهــی مصرف کننــده، بســته بــه 
ــی  ــا مكان هاي ــكان ي ــه احــداث م ــدام ب ــی شــرکت، اق تواناي
) Permanent( Exhibition»ــی ــگاه دائم ــوان نمايش ــت عن تح
جهــت معرفــی علمــی محصــول خــود بنماينــد تــا به تدريــج 
ــم  ــالمت  )Health Shop( فراه ــگاه های س ــكان ايجادفروش ام

شــود.
ــن  ــداث چني ــرا و اح ــط اج ــازوکار و ضواب ــت س ــی اس بديه
مكان هايــی می توانــد تحــت نظــارت علمــی وزارت بهداشــت 
ــا همــكاری اتحاديه هــای صنفــی و شــرکت های متصــدی  ب

فراهــم و تدويــن شــود.
برچسب اصالت

متأســفانه طــرح برچســب اصالــت کــه ابتــدا در تئــوری بــه 

ــن و مشــخص  ــرای تأمي ــی ب ــكار خوب نظــر می رســيد راه
کــردن ســالمت محصــوالت باشــد، در عمــل نه تنهــا 
ــروز مشــكالت  ــج اميدبخشــی نداشــت بلكــه ســبب ب نتاي
متعــددی شــد. فراهــم نبــودن زمينه هــای اجــرای طــرح، 
ــارت  ــدم نظ ــت، ع ــن خدم ــده اي ــز ارائه دهن ــدد مراک تع
ــت،  ــازمانی )اصال ــن س ــات بي ــتمر، اختالف ــح و مس صحي
ديگــر،  متعــدد  عوامــل  و  سوءاســتفاده ها   )... شــبنم، 
نه تنهــا ســبب تفكيــک کاالی اصيــل و قانونــی و ســالم از 
کاالی تقلبــی و قاچــاق نشــد، بلكــه درســت برعكــس بــه 
ــت و  ــاس اصال ــی و بی کيفيــت لب کاالهــای قاچــاق و تقلب

ــاند . ســالمت پوش
ــر  ــن ام ــرای اي ــاده تر ب ــر و س ــب بهت ــی به مرات راهكارهاي
وجــود داشــته و دارد کــه از حوصلــه ايــن مقالــه خارج اســت. 
مديريــت يكپارچــه و الكترونيــک تجــارت، پايه و اســاس ورود 
کاالی اصيــل بــه بــازار و شناســايی اصالــت آن اســت. اجناس 

اصــل و آدم هــای اصيــل ارائــه می کننــد.

سخن پایانی
ــان الزم  ــه نظــر می رســد زم ــوق ب ــب ف ــه مطال ــا توجــه ب ب
ــای  ــت مكمل ه ــورد و مديري ــی در برخ ــر اساس ــرای تغيي ب
ــده و  ــف ارائه ش ــه تعاري ــه ب ــا توج ــت. ب ــيده اس ــی رس غذاي
مــوارد مصــرف مكمل هــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــا  ــه همان ــود ک ــی خ ــش نظارت ــر روی نق ــد ب ــكی باي پزش
حفاظــت از ســالمت جامعــه اســت متمرکزشــده و از ورود بــه 
ــی(  ــت و فراهم ــا )قيم ــوع مكمل ه ــاری موض ــا تج بخش ه
پرهيــز نمايــد. ايــن مســئله ســبب ثبــت و ورود محصــوالت 
ــع آن  ــه مناف ــد ک ــد ش ــر خواه ــر و ايمن ت ــت باالت باکيفي
مســتقيماً بــه مصرف کننــدگان می رســد. البتــه قابل ذکــر آن 
اســت کــه خوشــبختانه بعــد از ســال ها بی ثباتــی، بــه دنبــال 
اســتقرار دولــت يازدهــم، مســئولين بخــش ســالمت تمرکــز 
ــه  ــد. به طوری ک ــا دارن ــالمت مكمل ه ــد س ــر بع ــتری ب بيش
تاکنــون بيــش از 800 پرونــده بررســی و بيــش از 90 درصــد 
ــذاری  ــوع قيمت گ ــه موض ــن اينك ــده اند. ضم ــا تأييدش آن ه
ــت.  ــده اس ــه واگذارش ــه اتحادي ــی ب ــرايط خاص ــا ش ــز ب ني
عــالوه بــر ايــن در خصــوص واردات، اگرچه ســقف مشــخصی 
ــت  ــده اس ــف و ابالغ ش ــذا و دارو تعري ــازمان غ ــوی س از س
ولــی در صــورت اثبــات نيــاز بــه واردات بيشــتر بــا هماهنگــی 
اتحاديــه مجــوز واردات بيش ازحــد ســقف مجــاز نيــز صــادر 

می شــود.

ایجاد سقف و محدودیت در میزان 
واردات مکمل های غذایی توسط 
وزارت بهداشت نه تنها با قوانین 
کلی واردات کشور و حقوق بخش 
خصوصی در تجارت مغایر 
است بلکه عمال منجر به ضرر و 
زیان مصرف کننده و بنگاه های 
اقتصادی می شود

محل توزیع مکمل ها در جهان سال 2011

داروخانه%66
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متفرقه%6

خصوصی بخش 
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آینده نگری
سالطین خارجی

غذايــی-  مكمل هــای  تعريــف  طبــق 
کــه  هســتند  فرآورده هايــی  رژيمــی 
ــدان و  ــه فق ــوده ک ــذی ب ــواد مغ حــاوی م
ــذی  ــاده مغ ــد م ــا چن ــک ي ــود ي ــا کمب ي
اوليــه در رژيــم غذايــی را تكميــل می کنــد 
و از طريــق ارتقــاء عملكــرد يــا پيشــگيری 
ــدن  ــف ب ــتگاه های مختل ــالالت دس از اخت
فراهــم  را  ســالمت  افزايــش  موجبــات 
ادعــای  هيچ گونــه  ضمنــاً  می کننــد. 

سناریوهای مکمل های غذایی
 برای ایران 1404

 محمد امین قلم بر  دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

ــاری  ــک بيم ــی از ي ــا درمان ــگيری و ي ــخيصی، پيش تش
خــاص را ندارنــد. بــا ايــن تعريــف بــازار مصرف کننــدگان 
ايــن صنعــت شــامل گروه هايــی از مــردم اســت کــه بــه 
ــود  ــرای بهب ــا مكمــل ب ــی جانشــين ي ــال محصوالت دنب
ســالمت خــود هســتند. به منظــور شــناخت بهتــر از ايــن 
ــی  ــای غذايی-رژيم ــده مكمل ه ــی آين ــت در بررس صنع
توجــه بــه بازارهــای کنونــی و فرصت هــای آتــی بســيار 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــت. بررس ــت اس ــز اهمي حائ
بــازار بــا دو نــوع نيــاز آشــكار )هماننــد افــراد ميان ســال، 
زنــان حاملــه و ...( و نيــاز پنهــان )جوانــان و عالقه منــدان 
بــه اســتفاده از مكمل هــا( مواجه اســت. يكــی از بارزترين 
ــای ســن  ــت، مبن ــن صنع ــدی در اي ــای بخش بن معياره
مصرف کننــدگان اســت. همان طــور کــه در شــكل ذيــل 
ــال 1390 در  ــنی از س ــروه س ــه گ ــت س ــخص اس مش
ــند  ــش می باش ــال افزاي ــت در ح ــيبی مثب ــا ش ــران ب اي
کــه حاکــی از رشــد بــازار مكمل هــای غذايی-رژيمــی از 

جنبــه ســنی اســت.

مراحل انتقال سنی جمعیت تا سال
نظــرات  تحليــل  و  گرفتــه  صــورت  بررســی های  در 
کليــدی  عوامــل  و  پيشــران ها  می تــوان  خبــرگان 
شــكل دهنده آينــده ايــن صنعــت را در شــكل ذيــل 
ــهيالت  ــت، تس ــت گذاری های دول ــود. سياس ــه نم خالص
ــت و ...(،  ــت، قيم ــه کيفي ــه )از جنب ــواد اولي ــی، م بانك
ــازار داخــل،  ــش تخصصــی، حجــم ب ــد، دان ــاوری تولي فن
ــت و ...( و  ــت، قيم ــه کيفي ــی )از جنب ــای واردات مكمل ه
فرهنــگ مصــرف مــردم مهم تريــن عوامــل شــكل دهنده 
ــل  ــتند. در تحلي ــت هس ــن صنع ــناريوهای اي ــای س فض
متغيــر  دو  شناسايی شــده  متغيرهــای  متقابــل  اثــر 
ــردم  ــرف م ــگ مص ــت و فرهن ــت گذاری های دول سياس
ــت  ــر روی صنع ــر ب ــترين تأثي ــا بيش ــل ب ــوان عوام به عن
انتخــاب شــدند کــه تحليــل طيــف رخ دادن ايــن دو عامل 
ــا  حاکــی از آن اســت کــه 4 ســناريو از برهم کنــش آن ه

ــود. ــل می ش ــل حاص ــرح ذي ــه ش ب
 

سناریوی سالطین خارجی
کاهــش حمايت هــای دولــت و افزايــش گرايــش مــردم بــه 
ــی فضــای  ــی واردات ــای غذايی-رژيم ــتفاده از مكمل ه اس
حاکــم بــر ايــن ســناريو را شــكل می دهــد. در ســناريوی 
ســالطين خارجــی بــا تنــوع برندهــا و محصــوالت وارداتی 
مواجــه هســتيم، توليدکننــدگان داخلــی نيــز بــه دليــل از 
ــرای  ــود را ب ــوان خ ــی ت ــای دولت ــت دادن حمايت ه دس
ــه  ــادر ب ــا محصــوالت خارجــی ازدســت داده و ق ــت ب رقاب
حفــظ بازارهــا و مشــتريان خــود نمی باشــند. عــدم توجــه 
ــدم  ــی، ع ــوالت واردات ــط، ورود محص ــرات محي ــه تغيي ب
ســرمايه گذاری بــر تبليغــات و ايجــاد تمايــز در توليــدات 
داخلــی و همچنيــن کاهــش حمايت هــای مالــی، مالياتــی 
و ... دولــت نشــانه های بــروز ايــن ســناريو در دهــه آينــده 

مراحل انتقال سنی جمعیت
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اســت.
سناریوی مرغ همسایه

ــود را در  ــم خ ــش مه ــی نق ــال های آت ــی س ــت ط دول
حمايــت از صنعــت مكمل هــای غذايی-رژيمــی به خوبــی 
ــون  ــل گوناگ ــه دالي ــردم ب ــی م ــت ول ــرده اس ــا ک ايف
ازجملــه تبليغــات مناســب واردکننــدگان، تأکيد پزشــكان 
ــه  ــش ب ــره گراي ــی و غي ــوالت خارج ــرف محص ــه مص ب
ــناريو  ــن س ــد. در اي ــی رادارن ــوالت خارج ــد محص خري
توليدکننــدگان داخلــی توانايــی، فنــاوری، دانــش و مــواد 
ــروش  ــی درف ــد را داشــته ول ــت تولي ــه مناســب جه اولي

ــددی مواجــه هســتند. ــا مشــكالت متع ــی ب داخل
سناریوی تولید شکننده

غذايــی- مكمل هــای  توليدکننــدگان  ســرمايه گذاری 
رژيمــی در حوزه هــای فنــاوری، تبليغــات، فــروش و 
ــت در داخــل کشــور  ــن صنع ــد اي ــه رش ــر ب ــره منج غي
ــوالت  ــرف محص ــه مص ــردم ب ــش م ــت و گراي ــده اس ش
ملــی افزايش يافتــه اســت امــا ازآنجايی کــه ايــن صنعــت 
بقــاء و رشــد  بــرای  نيازمنــد حمايت هــای دولتــی 
بلندمــدت خــود اســت از دســت دادن حمايت هــای 
دولــت در ايــن ســناريو توانايــی توليدکنندگان در تســخير 
بازارهــای داخلــی را بــا چالش هــای فراوانــی مواجــه 
ــوالت  ــا محص ــت ب ــت در رقاب ــال شكس ــاخته و احتم س

خارجــی را افزايــش می دهــد.
سناریوی شکوفایی تولید

هــر دو عامــل کليــدی در ايــن ســناريو در وضعيــت 
ــرای  ــن شــرايط را ب ــرار داشــته و بهتري ــوب خــود ق مطل
ــد.  ــاد نموده ان ــی ايج ــای غذايی-رژيم ــت مكمل ه صنع

از توليدکننــدگان و  دولــت بــا حمايت هــای خــود 
موانــع وارداتــی و مــردم بــا گرايــش خــود بــه مصــرف 
ــت  ــن صنع ــد اي ــه رش ــل زمين ــد داخ ــوالت تولي محص
ــی،  ــش تخصص ــه دان ــی ب ــد. دسترس ــم نموده ان را فراه
فناوری هــای موردنيــاز، مــواد اوليــه مناســب، تبليغــات 
متناســب، ايجــاد مزيــت رقابتــی بــرای مقابلــه بــا 
ــازار  ــهم از ب ــش س ــا افزاي ــی نه تنه ــوالت واردات محص
و مشــتريان ملــی را فراهــم نمــوده اســت امــكان 
و تــوان صــادرات بــه ســاير کشــورها را در اختيــار 

ــت. ــز داده اس ــی ني ــدگان داخل توليدکنن
جمع بندی

ــن  ــرد تبي ــاره ک ــد اش ــه باي ــن نكت ــوان مهم تري به عن
بديــل صنعــت  آينده هــای  و  ســناريوها  تشــريح  و 
مكمل هــای غذايی-رژيمــی نشــان دهنده آينده هــای 
قطعــی ايــن صنعــت نيســتند، هــدف اصلــی ســناريوها 
ــد  ــه می توان ــای موجهــی اســت ک نشــان دادن گزينه ه
ــد،  ــی رخ ده ــای غذايی-رژيم ــت مكمل ه ــرای صنع ب
حــال اينكــه بازيگــران کليــدی )دولــت، توليدکننــدگان، 
ــال در  ــا فع ــل ي ــی منفع ــه صورت ــدگان و ...( ب واردکنن
ــت و  ــد جه ــد می توان ــا کنن ــش ايف ــی نق ــال های آت س

ــد.  ــر ده ــر ســناريو را تغيي احتمــال رخ دادن ه
ــناريوی  ــن س ــد مطلوب تري ــكوفايی تولي ــناريوی ش س
ــده  ــه آين ــی در ده ــای غذايی-رژيم ــت مكمل ه صنع
خواهــد بــود، بــرای رخ دادن ايــن ســناريو دولــت بايــد 
نقــش فعال تــر و هدفمندتــری را ايفــا نمــوده، باسياســت 
بلندمــدت و هوشــمندانه  گذاری هــا و حمايت هــای 
خــود توليدکننــدگان ملــی را بــرای تســخير بــازار رو بــه 
رشــد ايــن صنعــت يــاری نمايــد. همچنيــن ســناريوی 
ــن  ــن و تاريک تري ــوان بدتري ــی به عن ــالطين خارج س
ســناريوی ايــن صنعــت قابل تصــور اســت، چراکــه 
توليدکننــدگان توانايــی رقابــت بــا محصــوالت وارداتــی 
را نداشــته و مــردم نيــز گرايشــی بــه خريــد محصــوالت 
ملــی ندارنــد، رونــدی کــه توليدکننــدگان را بــه زوال و 

ــودی خواهنــد کشــاند. ناب
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ظاهر مکمل ها
حلقه مفقوده

صنایع چاپ و بسته بندی
 حلقه ی مفقوده صنعت مکمل های غذایی

بسته بندی در ایران هنوز در حد یک موج است

بسته بندی، فعاليت های مربوط به طراحی و ايجاد جعبه 
يا لفاف برای يک کاال را در برمی گيرد. در حوزه بازاريابی، 
بسته بندی يک روش جذاب جهت انتقال پيام در رابطه 
با محصول مشتريان است. همچنين اين امكان را فراهم 
می سازند که محصوالت مختلف به صورت واحد و منسجم 
محافظت شوند. بسته بندی محصوالت، نوعی علم، هنر و 
فّناوری حمايت از محصوالت در مقابل آلودگی و خطرات 
ناشی از حمل ونقل و ذخيره مناسب محصوالت است. از 
بسته بندی می توان به عنوان فروشنده ساکت يادکرد زيرا 
بسته بندی جذاب می تواند مشتری را جذب نموده و وی 
را به خريد ترغيب کند؛ بنابراين الزم است که تالش های 
زيادی در جهت افزايش کارايی بسته بندی ها صورت گيرد 
و همان طور که امروزه مشاهده می شود بايد رسانه های 

در  تبليغات  به سوی  را  خود  فعاليت  مسير  قديمی، 
هنگام خريد سوق دهند. 

اصــوالً  بســته بندی  چهارعنصــر 
بــر تصميم گيــری خريــد 

ــا  ــوان آن ه ــه می ت ــد ک ــر می گذارن ــده تأثي مصرف کنن
را بــه دو گــروه مجــزا تقســيم بندی کــرد.

الف( عناصر بصری شامل تصاویر و اندازه و شکل 
بسته هاست که بیشتر بر روی تصمیم گیری تأثیر 

می گذارند.
و  اطالعات  ارائه  به  مربوط  اطالعاتی  عناصر  ب( 
فّناوری های استفاده شده دربسته بندی ها است که 
حائز  شناختی  جنبه  از  که  می رود  زیادی  احتمال 

اهمیت باشد.
آشفته  محيط های  در  که  باشيم  داشته  توجه  بايد  ما 
فعاليت می باشند،  امروزی که شرکت ها در آن مشغول 
اين گونه عاقالنه به نظر می رسد که بسته بندی يک فرآيند 
درزمينه  پويا  فرآيند  يک  بايد  بلكه  نشود  تلقی  ثابت 
بر  ترتيب  بدين  تلقی شود.  مختلف  طراحی محصوالت 
مبنای يک شاخص مناسب می توان گفت که هرگونه 
تغيير توسط بازارهای خريدوفروش را می توان بر 
درزمينهٔ  جديد  تهديدهای  و  فرصت ها  پايه 
سازمان دهی، بازاريابی و حوزه های فنی 

پيش بينی کرد.
مديــران  ترتيــب  بديــن 
بــه درک ايــن موضــوع 
کــه  پرداخته انــد 
می توانــد  بســته بندی 
به صــورت دقيــق باعــث 
مصرفــی  کاالهــای  تمايــز 
نســبتاً مشــابه شــود و درنهايــت بقــای 
تعــدادی از مــارک هــا در بــازار و عرضــه 
کاالهــای مختلــف باعــث شــده 
اســت کــه خريــداران در همــان 
ــا اســتفاده  ــد، ب ــان خري زم
از عناصــر مســتقيم بــه 
کاالهــای  تمايــز 

مختلــف 
 . نــد ز ا د بپر

مهندس امیرحسن اکبری
کارشناس تبلیغات 

و بسته بندی محصوالت 
و مدیر عامل شرکت 

بسته بندی فرتاک
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نتايــج مشــترک بيانگــر ايــن موضــوع هســتند کــه درک 
کافــی در رابطــه بــا فّنــاوری بســته بندی نقــش مهمــی 
را در تمايــل مصرف کننــده درزمينــه خريــد محصــوالت 

می کنــد. ايفــا  خــاص 

 اهمیت بسته بندی مکمل های گیاهی - دارویی و 
نقش آن در توسعه فروش و صادرات

بخواهيم باور کنيم يا نخواهيم، هيچ فرقی در اصل ماجرا 
نخواهد داشت. مكمل های غذايی فراورده هايی هستند 
که هرچند می توانند در تامين سالمت جامعه موثر باشند، 
ولی ماهيت آن ها يک ماهيت شيک و فانتزی است. رفتار 
مصرف کننده ايرانی نشان داده است که ترجيح می دهد 
برای تامين سالمت خود از فراورده هايی استفاده کند که 
شيک تر و باکالس تر به نظر برسند. هر چند بسياری از 
فعاالن اين صنعت نمی خواهند بپذيرند که محصوالت 
آنها جزء کاالهای لوکس بايد دسته بندی شود، ولی ما 
بندی  بسته  و  چاپ  صنعت  در  ايشان  مشاوران  بعنوان 
معتقديم که هر چقدر بسته بندی محصوالت آنها حرفه 
ای تر طراحی و توليد شود، ميزان شانس موفقيت آنها در 

بازار افزايش تصاعدی پيدا خواهد کرد.
به سال های  ايران  در  دارويی  گياهان  از  استفاده  سابقه 
بسيار دور باز می گردد به طوری که می توان از آن جمله 
نشان دهنده  که  کرد  اشاره  ابن سينا  از  شفا  کتاب  به 
ايران بوده است. متأسفانه  وجود اين فرهنگ نزد مردم 
پيشرفت  علم  اين  بودن،  ديرينه  علی رغم  ما  کشور  در 
جهانی  تقاضای  خصوص  در  و  است  نداشته  چندانی 
عدم  دليل  به  می دهد  نشان  مطالعات  نتايج  چنان که 
فقط  گياهان  اين  صادرات  بسته بندی،  بخش  در  توجه 
به صورت فله ای در ايان با سود بسيار اندک انجام می شود 
و در کشورهای ديگر بسته بندی شده و بانام همان کشور، 
جهانی  بازارهای  در  باالتری  باقيمت  امارات  کشور  مثاًل 
عرضه می شود. اين يعنی تكرار تراژدی غمناک صادرات 
نفت خام کشور باقيمت پايين و در مقابل واردات بسيار 
از  از نفت  گران محصوالت مشتق شده و فرآوری شده 
کشورهايی مثل چين که حتی قطره ای از منابع نفتی را 
نيز در اختيار ندارند. اين يعنی کاهش پی درپی خالص 
صادرات در کشور، افت درآمد ملی و دورتر شدن از پروسه 
توسعه يافتگی نسبت به ديگر کشورهای جهان که ثروتی 

به نام نفت، اقتصادشان را حمايت نمی کند.
به دليل نبود اطالعات کافی و توجه نكردن به بخش توليد 
و عرضه درزمينه تجارت گياهان دارويی، هيچ اقدام خاص 
دليل  به  گياهان  اين  نمی گيرد. چون  تبليغی صورت  و 
نداشتن استانداردهای الزم جهت تجارت، سود زيادی به 
آن ها  مورداستفاده  در  هم  تبليغی  بنابراين  ندارد  دنبال 
نمی شود. امروزه به دليل عدم مديريت صحيح دربسته 
محصوالت  با  ايران  محصوالت  دارويی،  گياهان  بندی 
توليدی ساير کشورها از نظر کيفيت و بسته بندی تفاوت 
تالش  تفاوت ها،  اين  کاهش  برای  بايد  و  دارد  فاحشی 
ساختارهای  با  و  حاضر  حال  در  پذيرد.  صورت  جدی 
دولتی- صنفی کنونی، امكان مديريت بخش بسته بندی 

در کشور وجود ندارد.
بسته بندی در ايران هنوز در حد يک موج است و باآنكه 
مردم  عامه  و  مديران  ميان  در  کم وبيش  آن  ضرورت 
جاافتاده، اما استراتژی مشخص و هدفمند برای آن تعيين 
نشده است که بخشی از آن را می توان ناشی از باال بودن 

هزينه های بسته بندی دانست. بخش بسته بندی نيازمند 
توسعه ای است که به کاهش هزينه های بسته بندی منجر 

شود.
و  زمان  باگذشت  دارويی  گياهان  گونه های  از  بسياری 
همچنين در معرض نور، خواص دارويی خود را از دست 
می دهند و اين امر سبب افت کيفيت اين گياهان می گردد. 
در ايران به دليل عرضه سنتی اين داروها در عطاری ها و 
باکتری ها،  انواع  معرض  در  گياهان  اين  اينكه  دليل  به 
نمی توانند  هستند.  دارويی  های  مسمويت  و  قارچ ها 
به عنوان داروهای اصلی و حتی فرعی، در ليست نسخه 
تجويزی پزشكان جايی داشته باشند و در واقع به دليل 
عدم وجود بسته بندی متناسب با نوع هر گياه، در ميان 
داروهای  نوع  اين  به سالمت  اعتمادی  ايرانی،  پزشكان 
گياهی وجود ندارد. همچنين عدم بسته بندی متناسب 
با هر گياه در طول فرآيند توزيع و حمل ونقل و صادرات 
گياهان دارويی باعث کاهش کيفيت گياهان دارويی ايران 
در مقايسه با توليدات ساير کشورها می گردد و همين امر 
از دست دادن بازارهای سودآور و پويای جهانی را برای 

کشورمان به همراه دارد.
در  فعاليت  از  ناشی  درآمدهای  با  مقايسه  در  ازآنجاکه 
بخش توليد و توزيع صادرات گياهان دارويی، هزينه های 
از  پس  است،  باال  توليدی  شرکت های  برای  بسته بندی 
آماده کردن بستر مناسب جهت ايجاد انگيزه در بخش 
خصوصی به روش هايی که بيان شد، می توان درآمدهای 
صادرات  و  توزيع  برداشت،  و  داشت  کاشت،  از  حاصل 
گياهان دارويی را افزايش داد و به شكلی که انگيزه برای 
بخش خصوصی در اهتمام به امر بسته بندی برای کسب 
سود بيشتر و داشتن محصولی باکيفيت ذاتی و ظاهری 
باالتر که بتواند در بازارهای داخلی و همچنين بازارهای 
جهانی به رقابت پرداخته و سهم بيشتری از بازار را به 

خود اختصاص دهد.
بسته بندی،  مناسب جهانی جهت  استانداردهای  رعايت 
که  کاالهاست  صادرات  و  تجارت  اساسی  نكات  از  يكی 
ايجاد  با  رعايت شود.  بايد  هم  دارويی  گياهان  مورد  در 
رفتن  هدر  از  جلوگيری  درزمينه  مناسب  بسترهای 
بر  و  باکيفيت  دارويی  گياهان  ملی، صادرات  ثروت  اين 
اساس تقاضای جهانی صورت خواهد گرفت و با رعايت 
لحاظ  به  بااليی  سود  می توان  کيفی  استانداردهای 
اقتصادی از تجارت گياهان دارويی به دست آورد. از اين 
سالم  رقابت  جهت  مساعد  زمينه های  می توان  گذشته، 

جهانی در تجارت گياهان دارويی را فراهم آورد.

پیش  از  چاپ  )آماده سازی(
مرحله ای   چاپ،   مرحله   از   قبل   چاپی،   روش های   همه  
به  نام  پيش  از  چاپ  دارند.  مجموعه  عملياتی  که  پس  از  
صفحه آرايی  و  تهيه  آرت  ورک  يا  پس  از  اجرای  طراحی،  
به  منظور  آماده سازی  آن  کار  برای  چاپ  صورت  می  گيرد،  
پيش از چاپ  به  حساب  می  آيند.  آخرين  مرحله  پيش از چاپ،  
تهيه  پليت  )يا  فرم  آماده  برای  چاپ(  است. "پيش از چاپ"  
در  معنای  وسيع  خود  عمليات  حروفچينی  و  طراحی  را  نيز  
شامل  می شود  و  در  معنای  خاص  به  آماده سازی  فرم  چاپ  
يا  عملياتی  که  به  توليد  پليت  می انجامد،  اطالق  می شود. 
سنتی   صورت   به   چاپی   روش های   همه   در   آماده سازی  
دارای  مراحل،  عمليات  و  مواد  مصرفی  خاص  خود  بوده  
و  امروزه  به  تدريج  جای  خود  را  به  آماده سازی  ديجيتال  

بخواهیم باور کنیم یا نخواهیم، 
هیچ فرقی در اصل ماجرا 

نخواهد داشت. مکمل های 
غذایی فراورده هایی هستند 
که هرچند می توانند در تامین 
سالمت جامعه موثر باشند، ولی 
ماهیت آن ها یک ماهیت شیک 
و فانتزی است. رفتار مصرف 
کننده ایرانی نشان داده است 

که ترجیح می دهد برای تامین 
سالمت خود از فراورده هایی 

استفاده کند که شیک تر و 
باکالس تر به نظر برسند
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می دهد. عمده ترين  عمليات  و  مراحل  آماده سازی  معمولی  
در  همه  روش ها  عبارتند  از:  عكاسی،  تفكيک  رنگ،  فيلماژ،  

فرم بندی  و  کپی.
در  آماده سازی  ديجيتال،  همه  عمليات  عكاسی،  روتوش  
در   چاپ   از   پيش   نرم افزارهای   کمک   به   بندی،   فرم    و  
کامپيوتر  انجام  می شود  و  ظهور  پليت  توسط  سيستم های  
کامپيوتر  به  پليت  صورت  می گيرد  و  مرحله  توليد  فيلم  و  

عمليات  پيچيده  فيلماژ  حذف  شده اند.
به   چه   و   سنتی   صورت   به   چه   آماده سازی   حال   هر   به  
صورت  ديجيتال  باشد،  در  پايان  آن،  پليت ها  يا  فرم های  
و   ماشين  چاپ   در   نصب   آماده   که   مهيا  می شوند   چاپ  
مراکز   در   پرکاربرد   و   اصلی   دستگاه   سه   هستند.   تكثير  

آماده سازی  عبارتند  از:  اسكنر،  ايميج ستر  و  پليت ستر.

مراحل  آماده سازی  هر  یک  از  روش های  چاپی :
محصول   که   افست   چاپ   برای   آماده سازی   ليتوگرافی؛  

نهايی  آن  زينک  است.
کليشه سازی؛  آماده سازی  برای  چاپ  فلكسو  که  محصول  

نهايی  آن  کليشه  فتوپلی مری  است.
هليوگراور   يا   برای  چاپ  گود   آماده سازی   سيلندرسازی؛  

که  محصول  نهايی  آن  سيلندر  مسی  حكاکی  شده  است.
شابلون سازی؛  آماده سازی  برای  چاپ  سيلک اسكرين  که  

محصول  نهايی  آن  شابلون  )توری(  است.
شابلون سازی   و   سيلندرسازی   کليشه سازی،   ليتوگرافی،  
با   بعد   انجام  می  شد.   )آنالوگ(   به صورت  دستی   ابتدا   در  
استفاده  از ايميج ستر  به صورت  نيمه  ديجيتال  درآمدند  و  
امروزه  به  صورت  تمام  ديجيتال  با  سيستم های  کامپيوتر  

به  پليت  ) CTP(  انجام  می  شوند.
سيستم  خروجی  ديجيتال  برای  هر  يک  از  روش های  چاپ  
به   کامپيوتر   پليت ستر،   يا   پليت   به   ترتيب، کامپيوتر   به  
کليشه  يا  کليشه سازی  ديجيتال،  سيلندرسازی  ديجيتال  
و  شابلون سازی  ديجيتال  ناميده  می شوند. روش های  چاپ  
که   اين   خاطر   به   معموالً   ديجيتال   چاپ   و   غيرتماسی  
بی نياز  از  فرم  چاپ  هستند،  مراحل    آماده سازی  و  تهيه  

فرم  چاپ  در  آنها  حذف  شده  است.

 پس  از  چاپ  )عملیات  تکمیلی  و  تبدیلی(
با   متناسب   رول،   يا   ورقی   به صورت   فرم های  چاپ  شده  
می  شوند،   چاپ   از   پس   مراحل   وارد   نهايی شان،   کاربرد  
 Finishing  عمليات  پس  از  چاپ  به  دو  گروه  عمده  تكميلی

و  تبديلی  Converting تقسيم  می  شوند.
ايجاد   منظور   به   است   ممكن   چاپ     از   پس   عمليات  
پايداری  سطح  چاپ  شده   و   يا  حفاظت   زيبايی   و   جلوه  
)يعنی  تكميلی(  باشند.  )مانند  انواع  ورنی زنی  و  وارنيش،  
سلفون کشی،   طالکوبی،   برجسته سازی،   ترموگرافی،  

لمينيت  و  ...( 
گروه  ديگری  از  عمليات  پس  از  چاپ  حالت  تبديلی  دارند  
که  به  کمک  آنها،  فرم  چاپ  به  ابعاد  يا  حالت ها  و  اشكال  
عمليات   ساير   و   تا   برش،   )مانند    تبديل  می شود.   ديگر  
چاپی   عمليات    )... و   چسبانی   جعبه   دايكات،   صحافی،  
معموالً  متناسب  با  جنس  و  ابعاد  کارهايی  که  به  اين  يا  
با  دستگاه ها  و  تجهيزات  خاص   آن  روش  چاپ  شده اند،  
خود  انجام  می شوند،  ولی  در  اغلب  موارد  دستگاه های  پس  
قابل   به  يكسان   برای  محصوالت  چاپی  مختلف   از  چاپ  

استفاده  هستند.

تجهيزات  و  سيستم های  پس  از  چاپ  برای  چاپ  روزنامه  و  
برای  چاپ  بسته بندی،  دارای  تفاوت  بسيار  زيادی  هستند،  
هر  چند  که  ممكن  است  هر  دو  به  روش  افست  يا  هر  دو  به  

روش  فلكسو  چاپ  شده  باشند.
  converting در بعضی منابع معتبر، تعريف صنايع تبديلی
به صورتی بيان شده، که هرگونه عمليات روی کاغذ و مقوا 
را شامل می شود. در اين تعريف حتی چاپ نيز در شمار 
  )Finishing (عمليات تبديلی است و همه عمليات تكميلی

زير مجموعه تبديلی قرار می گيرند.
تنها  در  شاخه  بسته بندی،  ده ها  عمليات  مختلف  پس  از  
چاپ  را  می توان  برشمرد  که  معموالً  در  حوزه  صنعت  چاپ  

انجام  می شوند.
تنوع  در  ماشین آالت  چاپ 

ساده ترين  ماشينی  که  با  تغذيه  دستی  و  برگ برگ  کاغذ،  
يک  کار  حروفی  تک  رنگ  کوچک  را  به  چاپ  برساند،  يک  
ماشين  چاپ  محسوب  می  شود،  همچنان  که  يک  ماشين  
و   و  تجهيزات   امكانات   با   بزرگ   پيشرفته  ده  رنگ   چاپ  
سيستم های  کنترل  مختلف  با  سرعت  15000  چاپ  در  

ساعت  نيز  ماشين  چاپ  خوانده  می  شود.
همه  روش های  چاپ  تماسی  می توانند  به  صورت  دستی،  
نيمه اتوماتيک  و  يا  اتوماتيک  وجود  داشته  باشند.  بد  نيست  
بدانيم  که  کتاب ها  و  نشريات  ابتدا  با  دستگاه های  دستی  و  
سپس  پايی  و  پس  از  آن  برقی  چاپ  شده اند.  دستگاه های  
پيشرفته   امكانات   به   و   يافته اند   تكامل   تدريج   به   چاپ  
مجهز  شده اند.  در  همه  اين  دستگاه ها  اصول  پايه ای  چاپ  

تغيير  نكرده  است.
 امروزه  باالترين  سطح  اتوماسيون  و  تكنولوژی  ديجيتال  
همپای   سخت افزاری،   و   نرم افزاری   امكانات   نيز   و  
دستاوردهای  علم  مكانيک  و  الكترونيک  در  صنعت  چاپ  

مورد  استفاده  قرار  می گيرد.
بسياری  از  عملياتی  که  در  ماشين های  معمولی  به  صورت  
مدد   به   جديد   سيستم های   در   می شوند،   انجام   دستی  
اتوماسيون  و  تجهيزات  جانبی،  از  راه  دور  کنترل شده ،  يا  
به  طور  خودکار  قابل  اجرا  هستند.  )مانند  تنظيم  شيرهای  
باطله ها،  شست وشوی   کردن   جدا   پليت،   بستن   مرکب،  
نوردها  و  ...(  در  مورد  سطوح  مختلف  اتوماسيون    ماشين  
چاپ  و  اجزای  هر  قسمت  ازآن،  ده ها  نكته  فنی  و  تخصصی  
انواع  ماشين ها  قابل  بررسی  و  طبقه بندی   در  هر  يک  از  

کردن  است.
ورقی  و  رول 

ماشين ها در  همه  روش های  چاپ  به  دو  صورت  زير  ساخته  
می  شوند:

1. ورقی  )يعنی  تغذيه  سطح  چاپ شونده 
 به صورت  ورق   ورق  يا  تک تک(

2. رول  )يعنی  تغذيه  سطح  چاپ  
به صورت  نوار  ممتد  و  پيوسته(

از   ماشين   که   نمی  کند   فرقی   عام   طبقه بندی   اين   در  
ماشين  های   در   باشد.   برخوردار   اتوماسيون   ميزان   چه  
اصطالح   ورقی،   جای   به   الرج فرمت   جوهرافشان  
مثل   ديگر   موارد   در   و   می  رود   به کار   تخت   ماشين های  
ماشين های  گردزن  يا  چاپ  روی  بطری  و  اشيای  سه  بعدی  
مفهوم   در   ولی   رود،   به کار   ديگری   نام های   است   ممكن  

تعريف  کلی  ما  خللی  ايجاد  نمی  کند.
اسكرين   سيلک   ماشين   روزنامه،   چاپ   افست   ماشين  
ديواری   کاغذ   چاپ   برای   فلكسو   ماشين   و   پارچه   چاپ  

هر چند بسیاری از فعاالن این 
صنعت نمی خواهند بپذیرند که 
محصوالت آنها جزء کاالهای 
لوکس باید دسته بندی شود، ولی 
ما بعنوان مشاوران ایشان در صنعت 
چاپ و بسته بندی معتقدیم که هر 
چقدر بسته بندی محصوالت آنها 
حرفه ای تر طراحی و تولید شود، 
میزان شانس موفقیت آنها در بازار 
افزایش تصاعدی پیدا خواهد کرد

ظاهر مکمل ها
حلقه مفقوده
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و  ماشين  هليوگراور  چاپ  لفاف،  معموالً  همگی  به صورت  
رول  ساخته  می  شوند.

تک رنگ  و  چند  رنگ 
ماشـين های  چـاپ  مربـوط  بـه  همـه  روش هـای  چـاپ،  
ممكـن  اسـت  به  صـورت  تک رنگ  يـا  چند  رنگ  سـاخته  

شوند.
دسـتگاهی  کـه  بتوانـد  در  يـک  بار  عبـور  کاغذ  يا  سـطح  
منتقـل   آن   بـه   را   مرکـب   رنـگ   يـک   شـونده،   چـاپ  
کنـد،  يـک  ماشـين  چـاپ  تک رنـگ  اسـت.  بـه  مجموعه  
تجهيزاتـی  کـه  انتقـال  مرکب  بـرای  يک  چـاپ  تک رنگ  
را  انجـام  می دهنـد،  يـک  واحـد  يـا  يـک  يونيـت  چـاپ  

می گوينـد.
بـرای  مثـال  در  چاپ  افسـت  ورقـی،  مجموعـه  مرکبدان،  
نوردهـای  مرکب،  مخـزن  آب  و  نوردهـای  انتقال  رطوبت،  
سـيلندر  چاپ،  سـيلندر  الستيک  و  سـيلندر  پليت  که  در  
ارتبـاط  بـا  هـم  کار  می کننـد،  يـک  يونيـت  چاپ  افسـت  
را  تشـكيل  می  دهنـد. چنانچـه  بـه  جـای  يـک  يونيـت-  
در  فاصلـه  قسـمت  تغذيـه  )ورودی(  تـا  قسـمت  تحويـل  
)خروجی(  ماشـين  چـاپ-  چند  يونيت  چـاپ  قرار  گرفته  

باشـد،  آن  ماشـين  چـاپ  چند  رنـگ  ناميده  می شـود.
بعـد  از  ماشـين های  چـاپ تـک  رنـگ،  بيشـترين  تعـداد  
ماشـين های  چـاپ  بـه  صـورت  دو  رنـگ  و  چهـار  رنـگ  
رول،   و   ورقـی   ماشـين های   در   می شـوند.  سـاخته  
ترکيب بندی هـای  مختلفـی  از  يونيت هـای  چـاپ  )چنـد  
رنگ(  ارايه  می شـود  و  متناسـب  با  نياز  سـفارش دهندگان  
ماشـين های  پنـج  رنـگ،  هشـت  رنـگ،  ده   رنـگ  و  باالتر  

نيـز  سـاخته  می شـوند.
در  مـواردی  ايـن  ترکيـب   بنـدی  بـه  صورتـی  اسـت  کـه  
همـه  رنگ هـا  در  يک  روی  کاغذ  چاپ  شـوند  و  در  بعضی  
ماشـين ها،  چنـد  رنـگ  در  يـک  طـرف  و  چنـد  رنـگ  در  

طـرف  ديگـر  کاغـذ  قابل  چاپ  اسـت.
بسـياری  از  ماشـين های  دو  رنـگ  کـه  بـه  پشـت  و  روزن  
معـروف  هسـتند،  در  يـک  گذر  کاغذ،  پشـت   و  روی  آن  را  
به طـور  همزمـان  چـاپ  می  کننـد.  ايـن  ماشـين ها  بـرای  
چـاپ  کتاب  و  مجله های  تک رنگ  بسـيار  مناسـب  اسـت. 
در  مـواردی  يكـی  از  يونيت های  چاپ  را  بـه  جای  مرکب،  
بـه  ورنـی  اختصـاص  می دهنـد.  معمـوالً  در  ماشـين های  

پنـج  رنـگ،  يونيـت  آخـر  به  ورنـی  اختصـاص  می يابد. 
در  ماشـين های  باالتـر  از  5  رنـگ،  چهـار  يونيـت  بـرای  
مرکب هـای  چهـار  رنـگ   )CMYK( و  يونيت هـای  ديگـر  
بـرای  رنگ هـای  خـاص  يـا  رنگ هـای  تكـی   )Spot(  و  
ورنـی  اسـتفاده  می شـود.  عـالوه  بـر  اينهـا  در  بعضـی  

می شـود.  اضافـه   خـاص   يونيت هـای   ماشـين ها  
بـرای  مثـال  به  جـای  يونيت  چـاپ،  واحدی  برای  چسـب   
زدن  و  يـا  طالکوبـی  قرار  می گيرد.  البته  بـه  معنای  دقيق  
کلمـه  ايـن  مـوارد  نبايـد  در  طبقه بندی  چند  رنـگ  مورد  
 in  بررسـی  قرار  گيرد.  اين  مبحث  را  در  عمليات  پيوسـته

line توضيـح  می دهيم.

ترکيب بنـدی  يونيت هـای  چاپ  ممكن  اسـت  بـه  صورت  
خطـی  و  پشـت  سـر  هم  باشـد  و  نيـز  ممكن  اسـت  دو  به  
دو  زيـر  و  روی  کار  قـرار  گيرنـد . )مانند  چاپ  السـتيک  به  
السـتيک  در  ماشين های  افسـت  رول  يا  ورقی(  همچنين  

 امروزه به دلیل عدم مدیریت 
صحیح دربسته بندی گیاهان 
دارویی، محصوالت ایران با 
محصوالت تولیدی سایر 
کشورها از نظر کیفیت و 

بسته بندی تفاوت فاحشی دارد 
و باید برای کاهش این تفاوت ها، 

تالش جدی صورت پذیرد. در 
حال حاضر و با ساختارهای 
دولتی- صنفی کنونی، امکان 
مدیریت بخش بسته بندی در 

کشور وجود ندار
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ممكـن  اسـت  يونيت هـای  چـاپ  دور  يک  سـيلندر  چاپ  
مرکـزی  و  روی  محيـط  يـک  دايره  در  مسـير  عبـور  کاغذ  
قـرار  گيرنـد.  )ماننـد  ماشـين  فلكسـو  سـيلندر  مرکـزی(  
رول   چـاپ   ماشـين های   بعضـی   در   چـاپ   يونيت هـای  
)روزنامـه(  بـا  ترکيب بنـدی   خاصـی  به صورت  ماهـواره ای  
يـا  اقمـاری  Satellite  و  در  يـک  سـاختار  عمودی  سـاخته  
می  شـوند،  در  حالـی  کـه  در  بعضـی  ماشـين های  چـاپ  

روزنامـه  بـا  ترکيبـی  شـبيه  I  و Y و H  قـرار  می  گيرند.

انواع خشک کن ها
انـواع  ماشـين های  چـاپ  از  هـر  روش  که  باشـند،  ممكن  
اسـت  دارای  تجهيزاتـی  بـرای  خشـک  شـدن  و  تثبيـت  
مرکـب  باشـند.  هـر  چنـد  کـه  بسـياری  از  ماشـين های  
چـاپ  بـدون  چنيـن  تجهيزاتـی  هسـتند.  از  آن جـا  کـه  
خشـک  شـدن  مرکـب  روی  سـطح  چاپـی  از  مهم تريـن  
هـم   و   مرکـب   سـازندگان   هـم   اسـت،   چـاپ   مسـايل  
سـازندگان  ماشـين های  چـاپ  تـالش  زيـادی  بـه  خـرج  
می  دهنـد  تـا  امـكان  خشـک  شـدن  سـريع  و  مطمئـن  
مرکـب  را  فراهـم  سـازند.  در  اين جـا  مـا  وارد  ايـن  بحـث  

بسـيار  مفصـل  و  دقيـق  نمی  شـويم. 
مسـايل  مربوط  به  فرموالسـيون  مرکب  را  با  همه  اهميتی  
کـه  دارنـد،  در  اينجا  کنـار  می  گذاريم  و  به  اجمـال  درباره  
تجهيزات  ماشـين آالت  چاپ  برای  خشـک  شـدن  مرکب  
اشـاره  می  کنيـم.  تنهـا  الزم  اسـت  ايـن  نكته  گفته  شـود  
کـه  مرکب هايـی  کـه  بـرای  چـاپ  در  ماشـين های  دارای  
ديگـر   مرکب هـای   بـا   می  شـوند،   سـاخته   خشـک کن  
تفـاوت  دارنـد،  بـه  هميـن  ترتيـب  مرکب هايی  کـه  برای  
يكديگـر   بـا   نيـز   انـواع  خشـک کن  سـاخته  می   شـوند،  
تفـاوت  دارنـد.  مرکب سـازان  مشـخصات  انـواع  مرکـب  را  
روی  ظرف هـای  آن هـا  می  نويسـند  و  چاپـكاران  نيـز  بايد  

ايـن  مرکب ها  را  بشناسـند. 
در  ماشــين هايی  کــه  هيچ گونــه  تجهيزاتــی  بــرای  
ــوای   ــا  ه ــد،  مرکــب  ب ــی  ندارن خشــک  شــدن  کار  چاپ
ــوالً   ــورت  معم ــن  ص ــود.  در  اي ــک  می  ش ــط  خش محي
مثــل   مــواردی   در   و   پاييــن  می  آيــد   کار   ســرعت  
کارگاه هــای  چــاپ  ســيلک،  کارهــا  را  در  محيــط  پهــن  
ــدون   ــين های  ب ــود.  در  ماش ــک  ش ــا  خش ــد  ت می  کنن
خشــک کن  برخــی  مــواد  شــيميايی  )افزودنــی(  را  
ــک   ــت  خش ــه  خاصي ــد  ک ــب  می  کنن ــب  ترکي ــا  مرک ب
شــدن  آن  را  بــه  روش  شــيميايی  تســريع  می  کنــد.

خشـک کن  پـودری : يكـی  از  معمول تريـن  خشـک کن ها  
در  ماشـين های  افسـت  ورقـی،  پودرپاش  اسـت  کـه  پودر  
سـفيدرنگی  )شـبيه  پودر  بچه(  را  روی  سـطح  چاپ  شده،  
می  پاشـد.  دانه هـای  بسـيار  ريز  پـودر  که  به  شـكل  کروی  
هسـتند،  روی  کار  می  نشـينند  و  مانع  تمـاس  برگ  بعدی  
می  شـوند. فاصلـه   اندکی  که  توسـط  دانه های  پـودر،  بين  
برگ هـای  چـاپ  شـده  ايجـاد  می  شـود،  موجـب  جريـان  

بسـيار  ضعيف  هوا  می  شـود. 
پودرهـا  سـپس  جـذب  مرکـب  می  شـوند،  بـدون  اين کـه  
اثـری  در  رنـگ  آن  بگذارنـد.  در  اين  حالت  ماشـين چی ها  
توجـه  دارنـد  کـه  تعـداد  نسـخه های  چاپـی  در  قسـمت  
تحويـل،  خيلـی  زيـاد  نشـود،  زيـرا  فشـار  وزن  ورق هـای  
چـاپ  شـده  می  توانـد  مقاومـت  دانه هـای  پـودر  را  از  بين  
ببرد. اپراتورها  بايد  از  شـرايط  کار،  مشـخصات  فنی  و  نيز  
دسـتورالعمل های  ايمنـی  مربـوط  به کار  کردن  بـا  پودر  را  

بـه  درسـتی  مطلع  باشـند  و  گرنه  هم  بـه  کيفيت  کارهای  
چاپـی  و  هـم  به  سـالمت  خود  آسـيب  می  رسـانند.

کـه   حرارتـی   خشـک کن های   حرارتـی:  خشـک کن  
بخـاری  نيـز  ناميـده  می  شـوند،  به صورت هـای  مختلـف  
بـا   گـرم   هـوای   و   شـعله ای   انـواع   می  شـوند،   سـاخته  
سيسـتم  گرمايی  المنـت  برقی،  يا  شـعله  گاز  از  رايج ترين  
بـه   مجهـز   ماشـين های   در   هسـتند.  خشـک کن ها  
خشـک کن  هـوای  گـرم،  کار  چاپـی  در  حيـن  عبـور  بـا  

دمـش  هـوای  گـرم،  خشـک  می  شـود. 
در  حالـی  کـه  در  نوع  شـعله ای،  شـعله  در  نزديكی  کاغذ  و  
حتـی  در  تمـاس  بـا  کاغذ  قـرار  می  گيرد. سـرعت  حرکت  
کاغـذ،  مانـع  آتـش  گرفتـن  می  شـود  و  در  صـورت  توقف  
خشـک کن   می  شـود.   خامـوش   شـعله   ابتـدا   ماشـين،  
دارد.  کاربـرد  رول   ماشـين های   در   بيشـتر   شـعله ای  
ماشـين های  رول  افسـت  بـه  دو  گـروه  مهم:   خشـک کن  
يـا  هيت سـت  )heat set( و  بـدون  خشـک کن  يـا  کلدسـت  

 )Cold set(تقسـيم  می  شـوند.
کلدسـت   نـوع   از   معمـوالً   روزنامـه   ماشـين های  چـاپ  
خاطـر   بـه   کـه   هيت سـت   رول   ماشـين  های   هسـتند. 
تجهيـزات  خشـک کن  گران تـر  هسـتند  و  البتـه  کيفيـت  
بهتـری  دارنـد،  ماشـين های  چـاپ  تجـاری  يا  کمرشـيال  
Commercial  نيـز  خوانـده  می  شـوند. در  سـال های  اخير  

نـوع  بينابينـی  نيـز  پديـد  آمـده  کـه  بـه  نيمـه  تجـاری  
يـا  Semi Commercial  موسـوم  اسـت  و  قابليـت  چـاپ  

داراسـت. را   و  هيت سـت   مرکب هـای  کلدسـت  
خشـک کن های   عمده تريـن   اشـعه ای :  خشـک کن  
مـاوراء   و    )IR(   قرمـز مـادون  از:   عبارتنـد   اشـعه ای  
 IR  خشـک کن های  آی آر،  بـا  تابـش  اشـعه .)UV( بنفـش
و  ايجـاد  گرما،  کار  چاپی  را  خشـک  می  کننـد.  در  صورتی  
کـه  خشـک کن های UV،  بـا  تابـش  اشـعه  UV موجـب  
مرکب هـا   می  شـوند.    UV مرکب هـای   شـدن   پلی مـر  
و  وارنيش هـای  UV دارای  خاصيتـی  هسـتند  کـه  تـا  در  
نمی  شـوند.  نگيرنـد،  خشـک   قـرار    UV اشـعه   معـرض  
تعـداد  المپ هـا،  انـدازه  و  ميـزان  تابـش  آن ها،  متناسـب  
بـا  سـطح  کار  و  نيز  سـرعت  حرکـت  آن،  انتخاب  و  تنظيم  

می  شـود.

ابعاد  ماشین  های چاپ 
ابعـاد  ماشـين های  ورقـی  بـا  حداکثـر  ابعـاد  کاغـذی  که  
می  تـوان  در  آن هـا  بـه  چاپ  رسـاند  مشـخص  می  شـوند.  
معمـوالً  در  دفترچه  مشـخصات  فنی  ماشـين ها،  حداکثر  
و  حداقـل  ابعـاد  کار  قابـل  چـاپ  و  حداکثـر  و  حداقـل  

گرامـاژ  کاغـذ  يـا  مقـوای  مصرفـی،  قيد  می  شـود.
برای  مثال  ماشـين  افسـت  ورقی  72*104  سـانتی متر يا 
معـادل B  1 کـه  معمـوالً  کاغذ  70*100    سـانتی متر  را  با  
آن  چـاپ  می  کنند.  يا  ماشـين  افسـت  ورقـی  520*720  
ميلی متـر معـادل B 2 کـه  بـرای  چـاپ  کاغـذ  و  مقـوای  

70*50  سـانتی متر  بـه کار  مـی  رود  و  ...  .
ابعـاد  ماشـين های  چـاپ  ورقـی،  اغلـب  با  ضرايب  سـری  
و  ماشـين های  چـاپ  ديجيتـال   B مشـخص  می  شـوند  
اغلـب  بـا  ضرايب  سـری  A  در  اسـتاندارد  ISO  مشـخص  

می  شـوند  )ماننـد A 3،A 4 و  ...( 
ابعـاد  ماشـين های  رول  بـا  حداکثر  عـرض  رول  و  کات آف  
از  کات آف،    )Cut Off(  آن  مشـخص  می  شـود.  منظـور  
دور  سـيلندر  ماشـين   چاپ  اسـت  که  پليت  روی  آن  قرار  

بسته بندی در ایران هنوز در حد 
یک موج است و باآنکه ضرورت آن 
کم وبیش در میان مدیران و عامه 
مردم جاافتاده، اما استراتژی 
مشخص و هدفمند برای آن 
تعیین نشده است که بخشی از 
آن را می توان ناشی از باال بودن 
هزینه های بسته بندی دانست. 
بخش بسته بندی نیازمند 
توسعه ای است که به کاهش 
هزینه های بسته بندی منجر شود

ظاهر مکمل ها
حلقه مفقوده
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می  گيـرد  و  در  هـر  دور  گـردش  سـيلندر  يـک  فـرم  را  به  
می  رسـاند. چاپ  

ابعـاد  ماشـين های  چـاپ  روزنامـه  را  به صـورت  ديگـری  
 2PP هـم  بيـان  می  کننـد.  )مثـالً  دو  صفحـه   روزنامـه  يـا
يـک   بنابرايـن    ... و    )4PP(   روزنامـه چهـار  صفحـه   يـا  
ماشـين  چـاپ  رول  به  عـرض  100  سـانتی متر  و  کات آف  
70  سـانتی متر،  می  توانـد  فرم هـای  چاپـی  را  ماننـد  يـک  
کنـد،   توليـد   ورقـی   سـانتی متری     70*100 ماشـين  
بـا  ايـن  تفـاوت  کـه  همـه  فرم هـا  بـه  دنبـال  يكديگـر  و  
به صـورت  پيوسـته اند. بعضـی  از  ماشـين ها  کـه  سـيلندر  
دوبـل  دارند،  دو  فـرم  چاپی  را  در  هـر  دور  چاپ  می  کنند.

جوهرافشـان   چاپگرهـای   الرج فرمـت   ماشـين های   در  
indoor  و out door،  کـه  محدوديـت  طـول  چـاپ  وجـود  

نـدارد،  تنهـا  انـدازه  عرض  ماشـين  را  مشـخص  می  کنند.  
)ماننـد  3/20  متـری،  5  متـری  و  ...(

تجهیزات  پیوسته 
ماشـين  چـاپ،  همان طـور  کـه  از  نامـش  پيداسـت  برای  
چـاپ  کـردن  اسـت.  عمليـات  ديگـر  از  قبيل  تـا،  دايكات    
و  ...  در  شـمار  کارهـای  پـس  از  چـاپ  قـرار  می  گيرنـد.  
امـا  در  بعضـی  ماشـين ها  امكاناتـی  بـرای  انجـام  يـک  يـا  
چنـد  عمليـات  تكميلـی  و  تبديلـی  تعبيـه  شـده  اسـت.  
يعنـی  تجهيـزات  اضافی  بـرای  انجام  اين  عمليـات  به طور  
پيوسـته  و  در  يـک  خـط   )in line( بـا  يونيت هـای  چـاپ  

قـرار  می  گيـرد.
در  ماشــين های  رول  امكاناتــی  از  قبيــل  بــرش  طولــی،  
ــورت   ــيت کن  و  ...  به ص ــا  ش ــته کن  ي ــا  و  دس ــراژ،  ت پرف
رول   ماشــين های   در   می  شــود.  نصــب   پيوســته  
ــرای  چــاپ  ليبــل   ــب  ب ــک   )Narrow web( کــه  اغل باري
ــزات   ــم  عــرض  مصــرف  می  شــوند،  تجهي ــای  ک و  کاره
می  شــود.   نصــب   پيوســته   به صــورت   متنوع تــری  
و   رول   دايــكات   از:   عبارت انــد   آن هــا   مهم تريــن  
ــا   ــرد  ي ــوب  س ــک کن UV،  طالک ــال برداری،  خش پوش

گــرم،  مگنــت  و  چيپ گــذاری  و  ... 
در  ماشـين های  ورقـی  يونيت  ورنی  به صورت  پيوسـته  به  
عنـوان  برج  پنجم  نصب  می  شـود.  در  بعضی  ماشـين های  
افسـت  ورقـی  بـه  تازگی  بـرج  طالکـوب  نيز  اضافه  شـده  
اسـت.  در  اغلـب  ماشـين های  ورقـی، نمره زنـی  و  پرفـراژ  

نيز  به صـورت  پيوسـته  امكان پذير  اسـت.
تنوع  امكانات  پيوسـته  در  ماشـين آالت  ورقی  و  رول  و  در  
سيسـتم های  مختلـف  بسـيار  زيـاد  اسـت  و  در  هـر  مورد  
خـاص،  راه حل هـای  گوناگـون  متناسـب  با  نيـاز  کاربران،  
موجـب   پيوسـته،   جانبـی   امكانـات   می  شـود.  انتخـاب  
حـذف  مراحـل  ميانـی  و  سـرعت  و  دقت  بيشـتر  در  انجام  

کارهـا  می  شـود.

قصه  ناتمام  تجهیزات  جانبی 
تجهيـزات  جانبـی،  که  امكانـات  و  قابليت هـای  ويژه ای  به  
ماشـين   چـاپ  می  افزآينـد،  فراتـر  از  چيزی  اسـت  که  در  
مبحث  تجهيزات  پيوسـته  بيان  شـد.  بعضـی  از  تجهيزات  
حتـی  قبـل  از  چـاپ،  بـه کار  می  آينـد،  بـرای  مثـال  در  
قسـمت  تغذيـه  کاغـذ  مربـوط  بـه  بعضـی  ماشـين های  
افسـت  ورقـی،  يـک  سيسـتم  تبديـل  رول  بـه  ورق  تعبيه  

است. شـده  
امـا  فراتـر  از  عمليـات  تبديلـی  و  تكميلی  در  ماشـين های  

چـاپ،  امكانـات  کنترلـی  بـه کار  رفتـه  در  آن هاسـت  کـه  
دربخش هـای  مختلـف  ماشـين  نصـب  می  شـوند  و  دقـت  
هدايـت  کاغـذ،  روی  هم  خـوردن  رنگ هـا،  کيفيت  چاپ،  
حـذف  باطله هـا،  شـمارش،  تغذيـه  مرکب،  تأميـن  دمای  
مناسـب،  اعـالم  برخـی  عاليـم  و  هشـدارها  بـه  اپراتـور  و  

عيب يابـی  و  ...  را  بـر  عهـده  دارنـد.
بـا  ورود  سيسـتم های  ارتباطی  ديجيتال  بـه  عرصه   چاپ،  
حتـی  امـكان  گزارش گيـری  و  مديريـت  ماشـين  چاپ  و  
نيـز  عيب يابی  و  تعميـر  آن  از  طريق  شـبكه های  ارتباطی  
سيسـتم های   و   برنامه هـا   می  شـود.  ميسـر   اينترنـت   و  
نرم افـزاری  مخصـوص  ماشـين های  چـاپ  و  چاپخانـه  نيز  

بـه  نوبه  خـود،  گفتنی هـای  بسـيار  دارند. 
در  آينـده  سـهم  ايـن  بخـش  در  صنعـت  چـاپ،  بـاز  هـم  
بيشـتر  خواهـد  شـد.  بـه  هـر  حـال  قصـه  تجهيـزات  و  
امكانـات  جانبـی  ماشـين های  چـاپ،   هنـوز  ادامـه  دارد.

چاپ های  ویژه 
بعضـی  روش هـای  چـاپ  کاربردهـای  ويـژه  دارنـد.  برای  
مثـال  هولوگرافـی  دارای  تكنيک های  خاص  خـود  بوده  و  
در  مراکـز  معدودی  قابل  اجراسـت.  )برچسـب  هولوگرافی  
روی  بعضـی  محصـوالت  و  کارت های  اعتبـاری  و  ...  نصب  

می  شـود(
در  چـاپ  هولوگرافـی  عالوه  بر  آن چه  در  مـورد  روش های  
چـاپ  گفتـه  شـد،  تكنيک های  ديگـری  نيز  بـه کار  گرفته  
می  شـود  )ماننـد  ليـزر(  و  تمهيدات  فنی  خاصـی  به  عمل  
می  آيـد  کـه    مطـرح  سـاختن  آن هـا  در  اين جـا  مناسـب 

. نيست
بعضـی  تكنيک هـای  اختصاصـی  در  چاپ هـای  امنيتـی  
  )... و   اسـناد   و   بهـادار   اوراق   و   اسـكناس   )مثـل  چـاپ  
نيـز  بـه کار  می  رونـد.  گفتنـی  اسـت  کـه  در  ايـن  مـوارد،  
روش هـای  چـاپ،  همـان  روش هـای  پيش گفته  هسـتند.  
آن چـه  تفـاوت  دارد،  مـواد  مصرفـی  خـاص  و  بعضی  فوت  
و  فن هـای  اختصاصـی  اسـت.  )بـرای  نمونـه  بايـد  يـادآور  
شـويم  که  حتی  سيسـتم  برش  اسـكناس ها  بـا  برش های  

ديگـر  تفـاوت  دارد(
مـواد   خاطـر   بـه   نيـز   لنتيكـوالر   يـا   سـه بعدی   چـاپ  
پالسـتيكی  )لنتيكـوالر(  کـه  روی  آن  چـاپ  می  شـود  و  
تكنيک هايـی  کـه  در  آماده سـازی  و  چـاپ  آن  رعايـت  
می  شـود،  چـاپ  ويـژه ای  قلمـداد  می  شـود. بـه  هرحـال  
اسـاس  کار  در  انـواع  چاپ هـای  ويـژه،  همـان  روش هـای  
شـد.   برشـمرده   قبـل   صفحـات   در   کـه   اسـت   چاپـی  
آن چـه  موجـب  ويژگـی  ايـن  چاپ هـا  می  شـود،  مـواد  و  

آن هاسـت. اجـرای   تكنيک هـای  
در  واقـع  بسـياری  از  چاپ هايـی  که  روی  اشـيای  مختلف  
صـورت  می  گيـرد،  بـه  نوعـی  "ويـژه " قلمـداد  می  شـوند.  
زيـرا  با  دسـتگاه های  اختصاصـی  خود  قابل  اجرا  هسـتند.  
بـرای  چـاپ  چند  رنـگ  روی  ليوان  يـا  چاپ  اسـپری  و  ...  
اگر  چه  از  همان  روش های  چاپ  شـناخته  شـده  اسـتفاده  
می  شـود،  اما  از  نظـر  طراحی  ماشـين  و  تجهيزات  جانبی،  
بـا  ماشـين های  چـاپ  معمولـی  ماننـد  افسـت  ورقـی  يـا  
افسـت  رول،  تفاوت هـای  زيـادی  بـه  چشـم  می  خـورد. 
بنابرايـن  ماشـين آالت  و  تجهيـزات  و  مـواد  مصرفـی  و  
تكنيک هـا  در  هـر  مـورد  خـاص،  به طـور  مشـخص  قابـل  

مطالعه  هسـتند.

لیتوگرافی،  کلیشه سازی،  
سیلندرسازی  و  شابلون سازی  

در  ابتدا  به صورت  دستی  
)آنالوگ(  انجام  می  شد.  بعد  با  

استفاده  از ایمیج ستر  به صورت  
نیمه  دیجیتال  درآمدند  و  

امروزه  به  صورت  تمام  دیجیتال  
با  سیستم های  کامپیوتر  به  
پلیت  ) CTP(  انجام  می  شوند
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داروسازي بالیني در آمریکا از اواخر دهه 
به   90 دهه  در  و  گرفت  میالدي شکل   70
که  طوري  رسید.به  خودش  شتاب  اوج 
فاصله اش با طب نوین دست کم در برخي 

عرصه ها خیلي نزدیک شد. 
این که  از  بعد  زاده،  دکتر مجتبی مجتهد 
دوره تکمیلي مراقبت هاي ویژه در قسمت 
اتمام  به  را  تگزاس-  آمریکا-  جنوبي 
و  رشته  این  متخصصین  هرچند  رساند، 
شمار  انگشت  شان  عده  تکمیلي  دوره 
متنوعي  شغلي  هاي  فرصت  طبیعتا  بود، 
و  صنعت  دانشگاهي،  هاي  حوزه  سوي  از 
غیره مي توانست برای ایشان مطرح شود 
براي  هم  مجالي  توانست  می  طبیعتا  و  
فراهم  ایشان  برای  بیشتر  اندوزي  تجربه 
اما مجتهد زاده معتقد است دنیاي  سازد. 
یک  آمریکا  متحده  ایاالت  ویژه  به  غرب 
قدرت ها!  و  ضعف ها  از  است  اي  مجموعه 
بکنید  کسب  را  قدرت ها  بیایید  تا  شما 
مي  هم سراغ شما  خودبخود ضعف هایش 
دالیل  برخی  البته  و  همین جهت  به  آید. 
به  بازگشت  براي   1993 سال  در  دیگر 

کشور مصمم شد. 

غذا برای بیماران بستری
 در بخش های مراقبت ویژه

باید هر چه سریع تر بدن
 را به سمت یک تعادل مثبت سوق دهیم
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حمایت تغذیه ای
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سازی  دارو  استاد  زاده،   مجتهد  مجتبی  دکتر 
بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در خصوص اهمیت حمایت های متابولیکی 
برای بیماران بستری در بخش های مراقبت های 
اظهار داشت: بحث حمایت های متابولیکی  ویژه 
پیچیده  و  متنوع  بسیار  ویژه  مراقبت  حوزه  در 
است و نگرش های متفاوتی در این زمینه وجود 
دارد. حتی داده ها و اطالعات و مقاالت پیرامون 
به نظر برسند.  آن ممکن است متناقض یکدیگر 
اما در مجموع همه دستاوردهای علمی یک نتیجه 
کلی را دنبال می کنند و آن ضرورت حمایت های 

متابولیکی است.
وی اضافه کرد: هر چه دانش بشری پیشرفت می 
کند بیشتر رفتار سلولی و فیزیولوژیکی بیمار را 
با آن مداخله دارویی  و متناسب  درک می کنیم 
انجام می دهیم و درمان های تهاجمی را به حداقل 
باید بدن را به سمتی هدایت کنیم   . می رسانیم 
و  ذاتی  های  توانایی  از  بتواند  بحران  زمان  در  تا 
به  و  کند  استفاده  خود  فیزیولوژیکی  ذخایر  نیز 
قابلیت  باید  ما  .درمانهای  برود  بهبودی  سمت 
مرمت و تحریک داشته باشد نه اینکه قابلیت های 
ذاتی مثل سیستم التهابی و سیستم خود ایمنی 
خاموش شود .با کم شدن این توانایی ها، شرایط 

سمت  به  بیمار  و  شده  تضعیف  بیمار  ایمنی 
ضعف بیشتر و نهایتاً مرگ پیش میرود. به طور 
مثال هنگامی که در حین بعضی از درمان ها 
مارکرهای التهابی مثل TNF α  یا اینترلوکین 1 
و 6 را مهار میکنیم نه تنها بهبودی حاصل نمی 
شود، بلکه سیستم ایمنی کاهش و به دنبال 

آن بیمار دچار عفونتهای بیشتری می شود.
حاکم  شرایط  به  اشاره  با  زاده  مجتهد  استاد 
بر وضعیت بیمار اظهار داشت: بیمار به دلیل 
شرایط حاد و بحرانی که به واسطه اختالل در 
از  بدن  اصلی  ارگان  چندین  یا  یک  عملکرد 
جمله مغز ، قلب ، ریه، کلیه و ...... ایجاد شده ، 
ممکن است نیاز به مراقبت لحظه به لحظه کادر 
درمانی داشته باشد که در این شرایط بیمار به 
بخش ICU انتقال داده می شود. البته باید توجه 
بیمارانی که در بخش ICU  بستری  کنیم که 
می شوند چند گروه هستند.  برخی مشکالت 
، برخی مشکالت کرونیکی شامل  حاد دارند 
فشار خون ، دیابت، نارسایی کلیوی داشته و 
عالوه بر اینها مشکل حاد دیگری به آن اضافه 

می شود.  
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
با اشاره به رابطه مستقیم میان سوئ  تهران 
 ، کلیوی  نارسایی  بروز  و  بیماران  این  تغذیه 
عفونت ها خونی و در نهایت تاخیر در بهبودی 
این  توانی  باز  برای  اقدام  ترین  مهم   ، آنها 
 ، اولیه  های  تثبیت شاخص  را ضمن  بیماران 
تامین مواد مغذی به ویژه انرژی مورد نیاز بافت 

ها و ارگان های بدن دانست. 
تغذیه  های  حمایت  اهمیت  خصوص  در  وی 
ای تصریح کرد: بحث مواد مغذی در ICU باید  
کاماًل موازی با دارو درمانی در نظر گرفته شود. 
با توجه به شرایط فیزیولوژی بیمار فرمول های 
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مختلفی از این مواد مغذی پیشنهاد می شود 
که برای هر بیمار متفاوت است. 

حوزه  در  کرد:  تاکید  زاده  مجتهد  استاد 
مراقبت های ویژ ه به خصوص برای بیمارانی 
که شرایط سریع التغییر فیزیولوژیکی دارند، 
و  متابولیکی  نیازهای  کردن  برآورده  طبیعتاً 
.نقش  هیدرات های  ایمونولوژی، مهم است 
عنوان  به   . است  انرژی  تولید  بدن  در  کربن 
مثال به ازاء هر گرم بافت قلب 10تا 15 سی 
سی اکسیژن مصرف می کنیم که این میزان 
در شرایط مراقبت های ویژه به 70 سی سی 
هم می رسد و قلبی که در شبانه روز حدود 
200 هزار بار می زند به انرژی باالیی حدود  6 
کیلوگرم  ATP نیاز دارد  و طبیعی است که 
دغدغه بزرگی است که این انرژی را چگونه 
امروزه  قرار دهیم.   بستری  بیمار  اختیار  در 
سوبسترا  عنوان  به  کربن  های  هیدرات  از 
مطالعات  میشود.  استفاده  ها  درمان  برای 
نشان داده قندها و هیدروکربن و انسولین به  
همراه پتاسیم اثرات اینوتروپی دارند. امروزه 
به ارزش های واقعی انسولین به عنوان یک 
برای  یا  ایم.  برده  پی  التهابی  ضد  فرآورده 
آنتی  داروی  عنوان  به  سال  سالیان  هپارین 
که  صورتی  در  رفت  می  بکار  کوواگوالنس 
امروزه به عنوان یک داروی متابولیکی با اثر 

لیکوپروتئین لیپولیز شناخته شده است. 
گذشته  تحقیقات  و  مطالعات  در  افزود:  وی 
گلوتامین که یک اسید آمینه مورد نیاز بدن 
است در شرایط التهاب و تروما دچار کاهش 
آن  کردن  جایگزین  با  که  شد  می  شدید 
امروزه  اما  شدند.  می  بهبود  باعث  وتزریق  
به این نتیجه رسیده ایم که گلوتامین نه تنها 
است  ممکن  مواردی  در  بلکه  ندارد   سودی 

باعث مرگ نیز شود.  
استاد مجتهد زاده افزود: بعضی از همکاران 
معتقدند که اگر کالری دریافتی بیماران را باال 
ببریم منجر به بهبودی می شود. حال آنکه 
تجربه نشان داده این دیدگاه نمی تواند نظریه 
مطالعات   . است  اشتباه  بعضاً  و  باشد  کاملی 
اخیر نشان داده که در هفته اول یک قابلیت 
ذاتی سلول تحت عنوان اتوفاژی که قابلیتی 
از  لیزوزیم ها است موظف به  از بین بردن 
مواد زائد)waste products( به خصوص مواد 

زائد نیتروژنی هستند.
وی در ادامه اذعان داشت : ما سال ها بر این 
عقیده بودیم که نیاز های متابولیکی بیماران 
بستری در ICU را بر اورده کنیم. و در 24 تا 
72 ساعت اولیه ، 30-40کیلو کالری به همراه 
2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار پروتئین 
به بیمار تزریق می کردیم، ولی امروزه متوجه 
شدیم در هفته اول میزان 500 کالری در روز 

نباید داده شود و این امر نیز حتماً از روده به 
عنوان تامین کننده انرژی باید صورت پذیرد. 
که  حالتی  در  داد:  ادامه  زاده  مجتهد  دکتر 
نیاز بیمار به انرژی به طور فزاینده ای افزایش 
می  که  ای  تغذیه  استراتژی  بهترین   ، یافته 
تواند با کمترین عوارض ، کنترل شده ترین 
مواد مغذی و به میزان مشخص را در اختیار 
غذاهای  از  استفاده   ، دهد  قرار  بیمار  بدن 
فرموله است، به این ترتیب تمام مواد غذایی 
و آب مورد نیاز ، با ارزش غذایی مشخص و 
راه  از  معموال  و  لوله  از طریق   ، کنترل شده 
شود. می  بیمار  گوارش  دستگاه  وارد  بینی 

و  کافی  میزان  به  مغذی  مواد  تامین  اهمیت 
که  است  زیاد  آنقدر  شده  کنترل  صورت  به 
انجام شود، می تواند  اگر به صورتی صحیح 
عامل موثری در بهبود فرآیند درمان و کاهش 
دوره بستری بیمار تلقی شود. به این ترتیب 
تغذیه  شیوه  خالف  بر  فرموله   غذاهای  با 
مورد  آب  و  غذایی  مواد  تمام  ای  آشپزخانه 
نیاز ، با ارزش غذایی مشخص و کنترل شده،  
به میزان مشخص انتقال پیدا می کند. عالوه 
بر این از وضعیت بهداشتی غذا نیز می توان 
اطمینان کامل داشت. بنابراین به این صورت 
بر یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی بدن 

بیمار و کادر درمانی فائق آمده ایم. 
وی در پایان تاکید کرد: وظیفه ما این اســت که 
برای بهبودی ســریع تر، بدن را به سمت یک 
تعادل مثبت سوق دهیم، تزریق خون ، مایعات ، 
حجم اضافی ممنوع است و داده های ما بر اساس 
وضعیت و شــرایط فیزیولوژیک بیمار رقم می 

خورد .

در حالتی که نیاز بیمار به انرژی 
به طور فزاینده ای افزایش 

یافته ، بهترین استراتژی تغذیه 
ای که می تواند با کمترین 

عوارض ، کنترل شده ترین مواد 
مغذی و به میزان مشخص را 
در اختیار بدن بیمار قرار دهد 
، استفاده از غذاهای فرموله 
است به این ترتیب تمام مواد 
غذایی و مایعات مورد نیاز ، با 

ارزش غذایی مشخص و کنترل 
شده ، از طریق لوله و معموال از 
راه بینی وارد دستگاه گوارش 

بیمار می شود.
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مراقبت های  تخصص  فوق  مقدم،  مرادی  امید  دکتر 
ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
درمان  معاونت  و  ویژه  بخش های  مسئولیت  است. 
مجتمع حضرت رسول اکرم نیز با وی است. عالوه بر 
این، دبیر انجمن مراقبت ویژه کشور، بازرس انجمن 
بیهوشی، رئیس کمیسیون بدوی نظام پزشکی و عضو 
مجمع نظام پزشکی کشور نیز از دیگر مسئولیت های 
وی است. از آنجایی که دستی هم بر تألیف و ترجمه 
دارد و بیش از بیست کتاب تخصصی و فوق تخصصی 
موضوعات حوزه  دیگر  و  ویژه  مراقبت های  در حوزه 
سالمت دارد، گفتگو با وی در خصوص نقش فرموالهای 

بیمارستانی را در اولویت های خود قرار دادیم.

سرنوشت فرموالها
حیات بیمار در گرو دسترسی

 به فرموالهای تغذیه ای آماده است
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ــتری  ــاران بس ــوءتغذیه در بیم ــروز س ــال ب احتم
در بخش هــای مراقبت هــای ویــژه تــا چــه 
میــزان اســت؟ و در جهــان بــرای مقابلــه بــا آنچــه 

ــت؟ ــده اس ــی پیشنهادش رویکردهای
شــيوع جهانــی ســوءتغذيه بيمارســتانی در بيــش از %40 
از بيمــاران بزرگ ســال بســتری در بخش هــای مراقبــت 

ويــژه )ICUs( گزارش شــده اســت. 
ــاران در  ــن بيم ــه بســياری از اي ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــه ســوءتغذيه  ــژه مبتالب ــای وي ــدو بســتری در بخش ه ب
ــک  ــت هايپرکاتابولي ــروز حال ــه ب ــند ک ــن می باش مزم

ــردد.  ــان می گ ــوءتغذيه آن ــديد س ــه تش ــر ب منج
وجــود ســوءتغذيه در ايــن بيمــاران بــا آســيب عملكــرد 
ايمنــی و افزايــش ابتــال بــه عفونت هــا، تحليــل و ضعــف 
ــتری  ــدت بس ــش م ــی، افزاي ــكلتی و تنفس ــالت اس عض
در بيمارســتان، افزايــش ناتوانــی و مــرگ و ميــر و نيــز 

ــراه اســت.  ــی هم ــای درمان ــش هزينه ه افزاي
ـــيوع  ـــش ش ـــه و کاه ـــرای مقابل ـــی ب ـــای جهان راهكاره
ــد از  ــاران عبارت انـ ــن بيمـ ــوءتغذيه در ايـ ــروز سـ و بـ
ارزيابـــی وضعيـــت تغذيـــه بيمـــار در بـــدو بســـتری و 
ـــار  ـــرايط بيم ـــاس ش ـــر اس ـــه ای ب ـــای تغذي ـــن نيازه تعيي
ــه ای  ــالت تغذيـ ــن مداخـ ــپس تدويـ ــاری و سـ و بيمـ
ـــرژی،  ـــاز ان ـــن ني ـــور تأمي ـــگام به منظ ـــب و زودهن مناس
ـــی(  ـــن، چرب ـــدرات، پروتئي ـــا )کربوهي ـــت مغذی ه درش
ــه  ــی( روزانـ ــا و موادمعدنـ ــا )ويتامين هـ و ريزمغذی هـ
و پايـــش منظـــم و مـــداوم بيمـــاران در طـــول مـــدت 

بســـتری.

منظور از حمایت تغذیه ای چیست؟
بــه  قــادر  بيمــاری  بــه علــت  فــردی  هنگامی کــه 
ــود  ــه خ ــاز روزان ــذی موردني ــواد مغ ــذا و م ــت غ درياف
ــی  ــق خوراک ــی از طري ــزان کاف ــه مي ــا ب ــی ي به طورکل
ــری  ــيرهای ديگ ــد از مس ــه باي ــد تغذي ــان( نباش )ده
ــواد مغــذی  ــه ای تأميــن م ــت تغذي تأميــن شــود. حماي
 )Parenteral( ــدی ــا وري ــای )Enteral( ي ــير روده از مس
بــرای پيشــگيری يــا درمــان ســوءتغذيه اســت. حمايــت 
تغذيــه ای بخشــی از درمــان تغذيــه ای و جــزی از درمــان 
ــه  ــدن وضعيــت تغذي ــا بازگردان ــرای حفــظ ي پزشــكی ب

ــت. ــالمت اس ــه و س بهين
ــه  ــای فرمول ــی از مکمل ه ــف علم ــورد تعری در م
ــز آن  بیمارســتانی توضیــح دهیــد و دالیــل تجوی

کــدام اســت؟
فرموالهـــای تغذيـــه ای آمـــاده مـــوادی هســـتند 
کـــه به طـــور صنعتـــی بـــه شـــكل پـــودر يـــا مايـــع 
تهيه شـــده و بـــرای تغذيـــه رودهـــای بيمـــاران 
بـــكار می رونـــد، ايـــن محصـــوالت بايـــد بـــر اســـاس 
ـــی  ـــامل تمام ـــی ش ـــد جهان ـــورد تأيي ـــتانداردهای م اس
ـــموالريته  ـــرد و اس ـــه ف ـــاز روزان ـــذی موردني ـــواد مغ م
از هرگونـــه آلودگـــی  بـــوده و عـــاری  مناســـب 

ــند. ــيميايی و ... باشـ ــی، شـ ميكروبـ
ــف  ــواع مختلـ ــامل انـ ــاده شـ ــوالت آمـ ــن محصـ  ايـ
ماننـــد اســـتاندارد، پـــر کالـــری، پـــر پروتئيـــن، 
ديابتـــی، کليـــوی، کبـــدی، اينتنســـيو، ايميونـــو و ... 
ـــه الزم  ـــوع تغذي ـــار و ن ـــرايط بيم ـــه ش ـــته ب ـــوده و بس ب

ــوند. ــز می شـ ــود وی تجويـ ــرای بهبـ بـ

ــا  ــا دارو؟ آیـ ــتند یـ ــذا هسـ ــا غـ فرموالهـ
ــا  ــایر داروهـ ــم وزن سـ ــا هـ ــرد آن هـ کارکـ

ــت؟ ــتر اسـ ــان بیشـ ــا اولویتشـ ــت یـ اسـ
ــن  ــی جايگزيـ ــاده صنعتـ ــه ای آمـ ــای تغذيـ فرموالهـ
غـــذای دريافتـــی بيمـــار در شـــرايطی هســـتند کـــه 
ـــا  ـــذا و ي ـــت غ ـــه درياف ـــادر ب ـــی ق ـــر علت ـــه ه ـــار ب بيم
ـــه  ـــا توج ـــت و ب ـــان نيس ـــير ده ـــی از مس ـــذای کاف غ
ــاران  ــه ای بيمـ ــای تغذيـ ــن نيازهـ ــه تأميـ ــه اينكـ بـ
ـــش  ـــاص بخ ـــی خ ـــرايط متابوليك ـــت ش ـــال و تح بدح
مهمـــی از درمـــان آنـــان هســـت و بـــا کمـــک بـــه 
حفـــظ عملكـــرد ايمنـــی و بهبـــود زخـــم، کاهـــش 
ــی و  ــوده عضالنـ ــظ تـ ــا و حفـ ــه عفونت هـ ــال بـ ابتـ
ــژه  ــالت به ويـ ــف عضـ ــل و ضعـ ــگيری از تحليـ پيشـ
ــر  ــه بهتـ ــی هرچـ ــه اثربخشـ ــی بـ ــالت تنفسـ عضـ
ـــاران  ـــر بيم ـــه زودت ـــود هرچ ـــه بهب ـــا و درنتيج داروه
ــم وزن  ــردی هـ ــن کارکـ ــد بنابرايـ ــک می نماينـ کمـ
ـــا  ـــتر از آن ه ـــواردی بيش ـــايد در م ـــی ش ـــا و حت داروه

را نيـــز داشـــته باشـــند. 
ــال  ــت اعمـ ــواهد و اهميـ ــن شـ ــفانه باوجودايـ متأسـ
ـــاران، در  ـــن بيم ـــرای اي ـــب ب ـــه ای مناس ـــت تغذي حماي
بســـياری از بخش هـــای مراقبـــت ويـــژه بيشـــتر بـــه 
دارودرمانـــی بيمـــار توجـــه شـــده و مبحـــث تغذيـــه 
ناديـــده گرفتـــه می شـــود، درحالی کـــه درمـــان 
دارويـــی ايـــن بيمـــاران بـــدون تغذيـــه کافـــی، 

ــود. ــد بـ ــش نخواهـ ــگام اثربخـ ــب و زودهنـ مناسـ

نگاه جهانی به فرموالها چگونه است؟
از دهـــه 1970 ميـــالدی فرموالهـــای تغذيـــه ای 
آمـــاده صنعتـــی بـــرای تغذيـــه رودهـــای جايگزيـــن 
فرآورده هـــای مورداســـتفاده قبلـــی کـــه از مـــواد 
می شـــدند  تهيـــه  دســـتی  به طـــور  و  غذايـــی 
ـــال  ـــده اند و در ح ـــا Hand-made )ش Kitchen-made( ي

ــای  ــان فرآورده هـ ــورهای جهـ ــر کشـ ــر در اکثـ حاضـ
گذاشته شـــده اند. کنـــار  دست ســـاز 

تفـــاوت تغذیـــه انتـــرال و پرانتـــرال در 
ـــرای  ـــرایطی ب ـــه ش ـــدام در چ ـــت و هرک چیس

بیمـــار تجویـــز می شـــود؟
هنگامی کـــه فـــردی بـــه دليـــل بيمـــاری، کاهـــش 
ـــياری  ـــطح هوش ـــش س ـــع، کاه ـــكل در بل ـــتها، مش اش
ــادر بـــه دريافـــت  ــا قـ ــا برخـــی انـــواع جراحی هـ يـ
مـــواد مغـــذی کافـــی از مســـير دهـــان نباشـــد 
ــی الزم  ــوارش وی کارايـ ــتگاه گـ ــه دسـ درصورتی کـ
را داشـــته باشـــد تغذيـــه موردنيـــاز بيمـــار از مســـير 
معـــدی يـــا رودهـــای بـــا اســـتفاده از لولـــه تغذيـــه 
ــت  ــوع حمايـ ــن نـ ــه ايـ ــه بـ ــود کـ ــز می شـ تجويـ
ــه  ــد. »تغذيـ ــرال« ميگوينـ ــه انتـ ــه ای »تغذيـ تغذيـ
)درشـــت  تغذيـــه  وريـــدی  تجويـــز  پرانتـــرال« 
مغذی هـــا و ريزمغذی هـــا بـــر اســـاس نيـــاز بيمـــار( 
ــه  ــود کـ ــز می شـ ــی تجويـ ــرای بيمارانـ ــت و بـ اسـ
ـــزان  ـــه مي ـــرال ب ـــا انت ـــان ي ـــير ده ـــد از مس نمی توانن
ـــودی  ـــا بهب ـــالمت ي ـــت س ـــظ وضعي ـــرای حف ـــی ب کاف

تغذيـــه شـــوند.

چـــرا متخصصـــان اســـتفاده از غذاهـــای 

راهکارهای جهانی برای مقابله 
و کاهش شیوع و بروز سوءتغذیه 
در این بیماران عبارت اند از 
ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار در 
بدو بستری و تعیین نیازهای 
تغذیه ای بر اساس شرایط بیمار و 
بیماری و سپس تدوین مداخالت 
تغذیه ای مناسب و زودهنگام 
به منظور تأمین نیاز انرژی، 
درشت مغذی ها )کربوهیدرات، 
پروتئین، چربی( و ریزمغذی ها 
)ویتامین ها و موادمعدنی( روزانه 
و پایش منظم و مداوم بیماران در 
طول مدت بستری
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ــتری در  ــاران بسـ ــرای بیمـ ــپزخانه ای بـ آشـ
آی ســـی یـــو را توصیـــه نمی کننـــد؟ چـــه 

ــی دارد؟ ــی در پـ ضررهایـ
ــی از  ــه داليلـ ــای Hand-made بـ ــرف فرآورده هـ مصـ
ـــورد  ـــی و م ـــذی کاف ـــواد مغ ـــن م ـــدم تأمي ـــه ع جمل
ــاص،  ــرايط خـ ــی و در شـ ــاران به طورکلـ ــاز بيمـ نيـ
عـــدم داشـــتن ترکيـــب مشـــخص از مـــواد مغـــذی 
)درشـــت مغذی هـــا و ريزمغذی هـــا(، عـــدم داشـــتن 
اســـموالريته مناســـب و امـــكان ايجـــاد اســـهال و ...، 
ـــی  ـــی ميكروب ـــاد آلودگ ـــی و ايج ـــذب ناکاف ـــكان ج ام
و فســـاد زودهنـــگام بـــرای بيمـــاران بســـتری در 

ــوند. ــه نمی-شـ ــژه توصيـ ــای ويـ بخش هـ
ـــد  ـــر روی رون ـــا ب ـــتفاده از فرموله ه ـــر اس تأثی
ـــت؟  ـــه اس ـــاران چگون ـــان بیم ـــه و درم معالج
ــای  ــش هزینه هـ ــر کاهـ ــری بـ ــه تأثیـ چـ

بیمارســـتانی خواهـــد داشـــت؟
ـــاران  ـــگام بيم ـــی و زودهن ـــب، کاف ـــه مناس ـــن تغذي تأمي
ــتاندارد و  ــه ای اسـ ــای تغذيـ ــتفاده از فرموالهـ ــا اسـ بـ
ـــی  ـــس منف ـــاندن باالن ـــل رس ـــه حداق ـــا ب ـــد ب ـــورد تأيي م
انـــرژی و پروتئيـــن، کاهـــش پاســـخ کاتابوليـــک بـــه 
ـــوارش،  ـــرد دســـتگاه گ ـــظ ســـاختار و عملك ـــاری، حف بيم
ـــی،  ـــتم ايمن ـــد، سيس ـــا )کب ـــا و ارگان ه ـــرد بافت ه عملك
عضـــالت اســـكلتی و تنفســـی و ...(، پيشـــگيری از آســـيب 
ـــش  ـــی، کاه ـــخ ايمن ـــم پاس ـــلولی و تنظي ـــيداتيو س اکس

متأسفانه باوجوداین شواهد و 
اهمیت اعمال حمایت تغذیه ای 

مناسب برای این بیماران، در 
بسیاری از بخش های مراقبت 

ویژه بیشتر به دارودرمانی 
بیمار توجه شده و مبحث 

تغذیه نادیده گرفته می شود، 
درحالی که درمان دارویی این 

بیماران بدون تغذیه کافی، 
مناسب و زودهنگام اثربخش 

نخواهد بود

ـــا  ـــواع عفونت ه ـــه ان ـــال ب ـــی از ابت ـــكالت ناش ـــروز مش ب
ـــه  ـــال ب ـــگيری از ابت ـــم و پيش ـــود زخ ـــه بهب ـــک ب و کم
ـــان و  ـــد درم ـــر رون ـــی از آن ب ـــوارض ناش ـــوءتغذيه و ع س
ـــتری  ـــدت بس ـــش م ـــه کاه ـــر ب ـــا منج ـــی داروه اثربخش
ــژه و  ــای ويـ ــای بخش هـ ــش turn-over تخت هـ و افزايـ
بيمارســـتان ها و کاهـــش مرگ وميـــر و هزينه هـــای 

درمانـــی فـــردی و اجتماعـــی می شـــود.

ـــن  ـــرار گرفت ـــه ق ـــش بیم ـــت پوش ـــت تح وضعی
ـــت و  ـــورت اس ـــه ص ـــه چ ـــه ب ـــای فرمول غذاه

ـــتفاده از آن دارد؟ ـــر اس ـــری ب ـــه تأثی چ
ــه  ــت کـ ــال اسـ ــش از 40 سـ ــه بيـ ــفانه بااينكـ متأسـ
فرموالهـــای تغذيـــه رودهـــای آمـــاده صنعتـــی در 
 Hand-made اکثـــر کشـــورها جايگزيـــن فرآورده هـــای
ـــود  ـــوالت باوج ـــن محص ـــا اي ـــور م ـــا در کش ـــده اند ام ش
ـــاران  ـــان بيم ـــد درم ـــزا در فراين ـــت بس ـــودن اهمي دارا ب
ـــه  ـــوز تحـــت پوشـــش بيم ـــن محصـــوالت هن ـــد اي نيازمن
قـــرار نگرفته انـــد و در بســـياری از مـــوارد بـــه ســـبب 
ــت  ــدم پرداخـ ــا و عـ ــن فرآورده هـ ــران ايـ ــه گـ هزينـ
ــای  ــار از فرآورده هـ ــتان ها به ناچـ ــا، در بيمارسـ بيمه هـ
اســـتفاده  بيمارســـتان  آشـــپزخانه  در  تهيه شـــده 
می گـــردد کـــه عواقـــب گفته شـــده را در افزايـــش بـــار 
بيمـــاری و هزينه هـــای درمانـــی بـــه دنبـــال خواهنـــد 

داشـــت.
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تغذیه بالینی
سازمان های بیمه گر بخوانند

دکتر بابک عمرانی راد . 
متخصص بیهوشی و فوق 

ICU تخصص

نفع سازمان های بیمه گر در پوشش 
غذاهای فرموله بیمارستانی است

ــه انتــرال و پارانتــرال  تفــاوت تغذی
در چیســت و هرکــدام در چــه 
شــرایطی بــرای بیمــار تجویــز 

؟ د می شــو
مانعــی در  به عنــوان  اپيتليــوم روده ای 
برابــر تهاجــم ميكروارگانيســم های پاتوژن 
اســت و عملكــرد حفاظتــی مخــاط روده، 
بــا مصرف و فــراوری مــواد غذايــی حجيم 
ــه گــوارش حفــظ می شــود؛  در طــول لول
بنابرايــن تأميــن تغذيــه بيمــار از راه 
روده ای نه تنهــا بــه حمايــت تغذيــه ای 
ــد  ــک می کن ــدن کم ــی ب از ارگان حيات
بلكــه مكانيســم دفاعــی ميزبــان در برابــر 
عفونت هــای مهاجــم را نيــز موردحمايــت 
قــرار می دهــد. اســتراحت مطلــق روده ای، 
ــب  ــده و تخري ــی پيش رون ــب آتروف موج
ــه  ــر ک ــن اث ــود. اي ــاط روده ای می ش مخ
پــس از چنــد روز اســتراحت روده ای ظاهر 
می شــود بــا اســتفاده از تغذيــه پارانتــرال 

ــت. ــگيری نيس ــدی( قابل پيش )وري
بنابرايــن تــالش پزشــكان بــر ايــن اصــل 
اســتوار اســت کــه در اســرع وقــت تغذيــه 
ــد.  ــروع کنن ــاران ش ــرای بيم ــرال را ب انت
ــل  ــواردی همچــون انســداد کام ــه م البت
ــديد  ــهال ش ــوس، اس ــا ايلئ ــی ي گوارش
روده ای،  فيســتول  غيرقابل کنتــرل،  و 
حــاد،  پانكراتيــت  روده ای،  ايســكمی 
ــل  ــدم تحم ــكوالر و ع ــوک کارديوواس ش
ــن  ــت تأمي ــود جه ــب می ش ــار موج بيم
کالــری و ســاير مــواد نيــاز بــدن از روش 

ــرد. ــتفاده ک ــرال اس ــه پارانت تغذي

و  دست ســاز  غذاهــای  آیــا 
ــای  ــد نیازه ــپزخانگی می توان آش
ــه  ــال ک ــاران بدح ــه ای بیم تغذی
امــکان بلــع ندارنــد را تأمیــن کند؟
از غذاهــای آشــپزخانه کــه  اســتفاده 
ــادی  ــيوع زي ــا ش ــور م ــفانه در کش متأس
دارد عــوارض زيــادی دارد. عــدم تخميــن 
ــال  ــی، احتم ــاده غذاي ــری م ــق کال دقي

آلودگــی ميكروبــی، اعمــال ســليقه های فــردی وعــدم امــكان 
تهيــه محلــول مناســب بــرای بيمــاران بــا شــرايط متابوليــک 
ــی کشــور باعــث می شــود  ــت مراکــز درمان خــاص در اکثري
کــه ايــن روش تغذيــه ای بــرای اســتفاده در بيمــاران بدحــال 

مناســب نباشــد.

ــای  ــو از غذاه ــی ی ــز آی س ــی مراک ــرا در برخ چ
فرمولــه اســتفاده نمی شــود؟

تــالش همــكاران اينتنسيويســت در بخش هــای مراقبت هــای 
ويــژه اســتفاده از فرموله هاســت؛ اما متأســفانه عدم دسترســی 
بــه فرموله هــای مناســب در تمــام مراکــز و همچنيــن قيمــت 
ــدم  ــاران و ع ــی بيم ــدم تواناي ــوالت و ع ــن محص ــاالی اي ب
همــكاری برخــی بيمارســتان ها بــرای 

موجــب  مــواد  ايــن  تهيــه 
همه جانبــه  مصــرف  در  اختــالل 

می شــود.

ــاران  ــرای بیم ــه ب ــای فرمول ــتفاده از غذاه ــا اس آی
صرفــه اقتصــادی هــم بــه دنبــال خواهــد داشــت؟
قطعــاً رســاندن مــواد غذايــی و معدنــی مناســب بــه بيمــاران، 
تأميــن کالــری کافــی بــرای آنان و حفــظ باالنــس متابوليک و 
انــرژی بيمــاران، تأثيــر بــه ســزايی در رونــد درمانــی و بهبــود 
بيمــاران داشــته و می توانــد عــالوه بــر اينكــه مــدت اســتفاده 
ــد،  ــش ده ــی را کاه ــی تنفس ــی قلب ــتگاه های کمك از دس
ــه عفونت هــای بيمارســتانی را نيــز به طــور  احتمــال ابتــال ب
چشــمگيری کــم کنــد. درنتيجــه مــدت اقامــت بيمــاران در 
ــج  ــش درد و رن ــر کاه ــالوه ب ــرده و ع ــم ک ــتان را ک بيمارس
بيمــاران، موجــب کاهــش هزينه هــای درمانــی بــرای بيمــار، 

ــود. ــر می ش ــازمان های بيمه گ ــی س ــتان و حت بيمارس

ــد  ــه می توان ــای فرمول ــه غذاه ــم اینک ــرا علی رغ چ
ــر  ــازمان های بیمه گ ــی س ــار مال ــش ب ــب کاه موج
شــود، ولــی آن هــا تمایلــی بــه تحــت پوشــش قــرار 

دادن آن هــا ندارنــد؟
متأســفانه بيمه هــا بــه فرموله هــای تغذيــه ای به عنــوان 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. اي ــگاه می کنن ــی ن مكمــل غذاي
ــواد الزم  ــری و م ــن کال ــت تأمي ــه جه ــد ب ــا هرچن فرموله ه
بــرای بــدن هســتند و در دســته بندی غــذا جــای می گيرنــد 

ــان  ــود و درم ــريع بهب ــت تس ــی جه ــوان عامل ــی به عن ول
بيمــاران نقشــی هــم وزن دارو، ايفــا می کننــد. ضمــن اينكــه 
ــرش  ــک نگ ــا ي ــور م ــر در کش ــازمان های بيمه گ ــگاه س ن
بلندمــدت نيســت. هميــن مســئله باعــث عدم حمايــت 
بيمــه ای شــده و بــه علــت قيمــت نســبتاً بــاالی ايــن مــواد 
امــكان اســتفاده از آن بــرای عمــوم جامعــه و خصوصــاً اقشــار 

ــدارد. ــود ن ــد وج ــم درام ــيب پذير و ک آس

ــه بیمارســتانی  ــه غذاهــای فرمول ــی ب نگــرش جهان
ــه اســت؟ چگون

ــرفته  ــورهای پيش ــر کش ــا در اکث ــن فراورده ه ــتفاده از اي اس
يــک  به عنــوان  درحال توســعه  کشــورهای  در  حتــی  و 
ضــرورت و اصــل جدايی ناپذيــر در درمــان بيمــاران بدحــال 
را تحــت  بيمه گــر آن هــا  و ســازمان های  پذيرفته شــده 

ــد. ــرار داده ان ــش ق پوش

سخن پایانی؟
ــر  ــتيم، اگ ــاران هس ــكالت بيم ــع مش ــال رف ــه دنب ــر ب اگ
ــتری  ــرعت بيش ــاران س ــان بيم ــد درم ــم فراين می خواهي
پيــدا کنــد، اگــر می خواهيــم تخت هــای بخش هــای 
ــر  ــه زودت ــر چ ــده و ه ــر خالی ش ــژه زودت ــای وي مراقبت ه
نوبــت بيمــاران بعــدی کــه پشــت در آی ســی يوهــا 
منتظــر خالــی شــدن تخت هــا هســتند فــرا برســد، 
علی الخصــوص  و  مربوطــه  دســتگاه های  نــگاه  بايــد 
ــود.  ــالح ش ــه اص ــای فرمول ــه غذاه ــه ب ــازمان های بيم س
آن هــا بايــد بــه نظــر متخصصــان و کادر درمانــی مبنــی بــر 
ــاران  ــود بيم ــان و بهب ــرای درم ــا ب ــن فراورده ه ــه اي اين ک
ــه آن هــا  ــوان ب ــی هســتند و نمی ت ضــروری و شــايد حيات
نــگاه فانتــزی و مكمــل داشــت، ايمــان بياورنــد و حداقــل 
به منظــور کاهــش هزينه هــای خودشــان، نقــش ايــن 

فراورده هــا را رصــد کننــد.
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دکتر بدیع الزمان رادپی
رییس بخش بیهوشی 

مراقبت های ویژه و 
دردشناسی مرکز پزشکی 

شهدای تجریش

غذاهای فرموله
 بیمارستانی را دریابید

در خصـوص اهمیت پشـتیبانی تغذیـه ای از بیماران 
بسـتری در بخش هـای مراقبت ویژه توضیـح دهید:
متأسـفانه گاهی اوقات شـاهد آن هسـتيم که مسـئله تغذيه 
بيماران بسـتری در بيمارسـتان با سـاده انگاری توأم می شود. 
ايـن بـه آن معنـا اسـت کـه علی رغـم نيـاز شـديد بيمـار به 
حمايت هـای تغذيـه ای، فرايندهـای مربوطـه در اولويت قرار 
نمی گيـرد. ايـن در حالـی اسـت کـه در بيماری های شـديد 
و به خصـوص در بخش هـای مراقبت هـای ويـژه، موضـوع 
مداخـالت تغذيـه ای اهميـت حياتـی پيـدا می کنـد و عـدم 
دقـت و توجـه خاص بـه آن می تواند نتايـج وخيمی به دنبال 

داشـته باشد.

تفاوت تغذیـه انتـرال و پارانترال چیسـت و هرکدام 
در چـه شـرایطی برای بیمـار تجویز می شـود؟

اصـل بـر ايـن اسـت کـه تغذيـه عـادی از طريـق دهـان و 
سيسـتم گوارشـی صـورت می گيرد، امـا در برخی شـرايط از 
جملـه در خصـوص برخی بيماری های خاص و يا سـخت که 
بيمـار قـادر بـه خـوردن غذا بـه روش معمول نيسـت، جهت 
رسـاندن نيازهـای   غذايـی و مـواد مغـذی )nutrients( بايـد 
بـه دنبـال روش هـای ديگـر بـود. گاهی ايـن کار با رسـاندن 
غـذا از طريـق لوله هـای خـاص صـورت می گيرد کـه در اين 
روش مـواد غذايـی از راه سيسـتم گوارشـی بيمـار ولـی نه از 
راه دهـان تحويـل می گـردد و سيسـتم گـوارش بيمـار خود 
مسـئول هضـم و جذب غذا اسـت اين روش تغذيـه انترال يا 
روده ای ناميـده می شـود؛ اما گاهی به دليل مشـكالت خاص 
بيمـاران، تغذيه انتـرال مقدور و يا به صالح بيمار نيسـت. در 
اين گونـه مـوارد مـواد مغـذی خـاص از راه وريد بـرای بيمار 
تجويـز می شـوند کـه ايـن روش می توانـد به صـورت تغذيـه 
کامـل وريـدی )TPN( و يـا تغذيـه وريـدی همـراه تغذيـه 
روده ای )PPN( باشـد. درهرحـال هدف تمـام اين روش ها که 
هريـک کارايـی و کاربـرد خـاص خـود رادارند رسـاندن مواد 
غذايـی الزم و ريزمغذی هـا به بيمـار برای بـرآوردن نيازهای 

متابوليک او و پيشـگيری از بروز سـوءتغذيه اسـت.

اسـتفاده از غذاهـای آشـپزخانه ای می توانـد چـه 
ضررهـا و تبعاتـی بـه دنبـال داشـته باشـد؟

هرچنـد درگذشـته از غذاهـای خانگـی بـا تغييراتـی جهت 
امكان پذيـر بـودن تحويـل آن به بيمار و جذب توسـط بيمار 
برای تغذيه انترال اسـتفاده می شـد، ولی امـروزه متخصصان 
بـر اين عقيده اند کـه بايد غذاهای فرمولـه جايگزين غذاهای 
دست سـاز آشـپزخانه ای شـود. مطالعـات و تجربيـات بالينی 
نشـان داده اسـت کـه اسـتفاده از غذاهـای آشـپزخانه ای 
می توانـد دو زيـان بالقـوه عمده داشـته باشـد. نخسـت آنكه 
فرموالسـيون دقيقی برای برآوردن نيازهـای تغذيه ای در اين 
روش مقـدور نيسـت و دوم آنكـه امـكان بـروز آلودگی هـای 
مختلـف در ايـن روش بيشـتر اسـت. به همين دليـل امروزه 

در بسـياری مراکـز اسـتفاده از غذاهـای 
آشـپزخانه ای برای تغذيـه انترال ممنوع و 

يا شـديداً محـدود گرديده اسـت.

چرا علی رغـم توصیـه متخصصان، 
در برخـی مراکز مراقبت هـای ویژه، 
گاهـی اوقـات شـاهد آن هسـتیم 
کـه از غذاهـای فرمولـه اسـتفاده 

نمی شـود؟
امـروزه در اغلـب بخش هـای مراقبت ويژه 
از غذاهای فرموله اسـتفاده می شـود. البته 
متأسـفانه در کشـور مـا هنـوز در همـه 
مراکـز عموميت نيافته اسـت. ضمن آنكه 
برخـی محدوديت ها ازنظر تهيـه و هزينه 
سـبب می شود پزشـک يا خانواده بيمار از 
اسـتفاده از اين نوع تغذيه منصرف شـوند.

فرمولـه  غذاهـای  از  اسـتفاده 
بیمارسـتانی چـه تأثیـری بـر روند 

دارد؟ بیمـاران  معالجـه 
غذاهـای فرمولـه انـواع گوناگونـی ازنظـر 
اسـاس  هميـن  بـر  و  دارنـد  محتويـات 
بـر اسـاس آزمايش هـا از سـوی پزشـک 
برگزيده می شـوند. اگر بر اسـاس نيازهای 
متابوليک بيمار، انتخاب درسـتی در مورد 
نـوع ايـن فرموله ها انجـام شـود، می تواند 
نقش بسـيار ارزشمندی در تسريع فرايند 
درمـان بيمـار و درنتيجـه کاهـش زمـان 

بسـتری در بيمارسـتان داشـته باشد.

بـا توجه بـه اهمیـت غذاهـای فرموله بیمارسـتانی، 
مهم تریـن چالش در تجویـز این غذاها کدام اسـت؟

بيمـاران مختلف بر اسـاس نـوع بيماری و ميزان متابوليسـم 
)کاهـش يا افزايش متابوليسـم( نيازهای گوناگونـی دارند که 
پيـش از تجويـز غذاهای فرمولـه بايد موردتوجه قـرار گيرند. 
در همين جـا شايسـته اسـت بـه اهميـت نقـش همـكاران 
متخصـص تغذيه اشـاره نمود کـه در تعيين ميـزان نيازهای 
بيمـاران و تعييـن رژيم درسـت تغذيه ای نقشـی اساسـی بر 

عهده دارنـد.
دومين مسـئله موضوع هزينه مالی اسـتفاده از اين فرموله ها 
اسـت. متأسـفانه سـازمان های بيمه گـر، غذاهـای فرمولـه را 
تحـت پوشـش قـرار داده اند که ايـن مسـئله می تواند تجويز 

اين گونـه مـواد را تحت الشـعاع قـرار دهد.

نقـش باالنس کالـری، قند و چربی غذاهـای فرموله و 
تأثیـر آن بر درمان بیماران چیسـت؟

 همان طـور کـه ذکـر شـد فرموله هـا ازنظـر محتويـات انواع 
مختلفـی دارنـد. درصورتی کـه ميـزان نيازهـای متابوليـک 
بيمـار به درسـتی برآورد شـود و بر اسـاس آن غـذای فرموله 
مناسـب تجويـز شـود، می تواند نيازهـای بيمـار را از هر نظر 
برآورده سـاخت و درنتيجه بسـياری از دغدغه ها در خصوص 
احتمال بروز سـوءتغذيه، به اين صـورت فروکش خواهد کرد. 
امـروزه نـگاه کلی در جهـان اسـتفاده از فرموالسـيون دقيق 
بـرای بـرآوردن نيازهـای متابوليک اسـت. البته ايـن موضوع 
به مفهـوم اسـتفاده کورکورانه از فرموله ها نيسـت. مهم ترين 
مسـئله اسـتفاده از بهترين روش ممكن در برآوردن نيازهای 
متابوليـک بيمـاران اسـت کـه می توانـد بسـته بـه شـرايط 

بيمـاران خوراکی انتـرال يا پارانترال باشـند.

غذاهـای فرمولـه در دسـته بندی های تعریف شـده، 
جـزء داروها هسـتند؟

برابـر تعريـف همـه انـواع فرموله ها، غذا محسـوب می شـوند 
و نـه دارو؛ امـا بـا عنايـت بـه آنكـه جبـران برخـی المنت ها، 
اهميـت حياتـی و سرنوشت سـاز در فراينـد درمانـی دارنـد 
منطقی اسـت بگوييـم غذاهـای فرمولـه دارای ارزش دارويی 

نيز هسـتند.

سخن پایانی؟
بـا توجـه بـه آنكـه تجويـز غذاهـای فرمولـه بيمارسـتانی 
در  می تواننـد  شـوند  انجـام  به درسـتی  درصورتی کـه 
نقـش  درمـان  فراينـد  هزينه هـای  و  عـوارض  کاهـش 
سـازمان های  اميـدوارم  کننـد،  ايفـا  تعيين کننـده ای 
بيمه گـر با تحت پوشـش قـرار دادن اين فراورده ها، مسـير 
بهبـود مراقبت هـای غذايی و متابوليک بيمـاران را بيش از 

گذشـته تسـهيل کننـد.
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دکتـر عبـاس کبریایـی زاده، اسـتاد و مدیـر 
گـروه اقتصـاد و مدیریت دارو دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهـران اسـت. در کنـار فعالیت های 
علمی و پژوهشـی در دانشـگاه، بعنوان رئیس 
اجتماعـی،  تامیـن  سـازمان  مدیـره  هیـات 
توانسـته در بازسـازی سیاسـت گـذاری های 
کالن حـوزه هـای مختلفـی کـه مسـتقیم یا 
غیـر مسـتقیم  مرتبـط بـا حـوزه سـالمت و 
درمـان اسـت، اثـر گـذار باشـد. عـالوه بـر 
ایـن، همـه فعـاالن صنعـت دارو و مکمل های 
غذایـی او را بعنـوان یکـی از نافذترین چهره 
هـای عرصـه تولید مـی شناسـند. او در حال 
حاضـر رئیـس سـندیکای تولیـد کننـدگان 
مکمل هـای غذایی ایران اسـت. همـه این ها 
در کنار سـابقه مدیر عاملی داروسـازی اسـوه 
و تالش در مسـیر توسـعه صنعـت مکمل های 
غذایی توانسـته اسـت وی را جامع بسـیاری 
راهبـردی  پیشـنهادات  و  نظـرات  نقطـه  از 
کنـد.  او معتقـد اسـت فرمول قیمـت گذاری 
دارو در ایـران نیـز تقریبـا در اختیار حاکمیت 
دولـت هـا اسـت اما بـه دلیـل سـاختاری که 
در قیمـت گـذاری از دوران جنـگ باقی مانده 
و همـواره تـداوم دارد، قیمت گـذاری دارو در 
ایـران بـر پایه قیمـت تمام شـده انجـام می 
شـود. به گفتـه کبریایی زاده برخـی از هزینه 
های غیـر قابـل مشـاهده مانند هزینـه های 
مطالعـات بالینـی، هزینـه بازاریابـی و معرفی 
مولکـول هـای دارویی بـه جامعه پزشـکی در 
محاسـبات لحاظ نمی شـود. از ایـن رو قیمت 
داروهـای تولیـدی در ایـران روش سـرکوب 
گرانـه ای دارد. او اعتقـاد دارد تـوان فنـی، 
فنـاوری و نیروی انسـانی در کشـور ما وجود 
دارد امـا بـه لحاظ نـوع سیاسـتگذاری هایی 
کـه انجام شـده صنعـت دارویی ضعیـف نگه 

داشـته شـده است.

سیاست گذاری ها باید اصالح شود

 ضرورت توجه به 
نقش داروسازان

 در چرخه سالمت
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قدمــت داروســازی نويــن در ايــران امــروز، تقريبــاً 
ــوزش  ــت. آم ــور اس ــب در کش ــوزش ط ــت آم ــه قدم ب
داروســازی نويــن در ايــران همزمــان بــا آمــوزش طب در 
دارالفنــون آغــاز و همزمــان بــا تأســيس دانشــگاه تهــران 
در ابتــدا بخــش داروســازی در دانشــكده پزشــكی و پس 
ــز  ــتقل ني ــازی مس ــكده داروس ــی دانش ــدت کوتاه از م

شــكل گرفــت.
ــب  ــران قري به اين ترتيــب ســابقه تربيــت داروســاز در اي
80 ســال دارد. کمتــر از بيســت ســال پــس از تأســيس 
ــده  ــرکت های توليدکنن ــن ش ــازی اولي ــكده داروس دانش
ــز توســط  ــن قــرص، شــربت و ... ني ــا اشــكال نوي دارو ب
داروســازان ايرانــی همچــون مرحــوم دکتــر عبيــدی و ... 
احــداث و توليــد دارو در ايــران بــا بهره گيــری از علــوم و 
فنــون داروســازی نويــن آغــاز گرديــد. ايــن برنامه ريــزی 
آموزشــی و تــالش صنعتــی باعــث گرديــد تــا ايــران در 
ــرار  ــازی ق ــی داروس ــش فن ــروه کشــورهای دارای دان گ
ــالب اســالمی  ــروزی انق ــس از پي ــه پ ــرد. به طوری ک گي
ــد  ــا تحريم هــای بين المللــی مواجــه گردي کــه کشــور ب
ــش و  ــری دان ــا به کارگي ــی توانســتند ب ــازان ايران داروس
ــوص  ــور را به خص ــی کش ــای داروي ــود نيازه ــارت خ مه
در دوران جنــگ تأميــن و وابســتگی کشــور را بــه 
ــران در حــال حاضــر  ــه اي ــانند، به طوری ک ــل برس حداق
ــد و  ــن می کن ــود را تأمي ــی خ ــای داروي ــا نيازه نه تنه
ــد  ــود را وارد می کن ــای خ ــد نيازه ــج درص ــر از پن کمت
ــدی  ــای تولي ــوص داروه ــده دارو به خص ــه صادرکنن بلك
داروهــای  بيوتكنولــوژی،  نويــن  تكنولوژی هــای  بــا 
ــت.  ــا اس ــورهای دني ــاير کش ــه س ــرطان و ... ب ــد س ض
و  برنامه ريــزی  مرهــون  افتخــارات  و  جايــگاه  ايــن 
ــی و  ــای صنعت ــازان در عرصه ه ــد داروس ــالش هدفمن ت

ــوده اســت.  دانشــگاهی ب
داروی ژنريكــی کــه در ايــران توليــد مــی شــود نســبت 
ــورهای  ــا کش ــه ي ــد ترکي ــه مانن ــورهای منطق ــه کش ب
عربــی تقريبــا 5 تــا 7 برابــر کمتــر اســت بطوريكــه 500 

تــا 700 درصــد قيمتــی کــه دارو در ايــران بــرای يــک 
ــورهای  ــر از کش ــن ت ــرد، پايي ــی گي ــک م داروی ژنري
منطقــه اســت.  همچنيــن گاهــی قيمــت دارو در ايــران 
ــی 12  ــی و آمريكاي ــی اروپاي ــای اصل ــه برنده نســبت ب
ــن  ــد از اي ــه نباي ــت. البت ــر اس ــن ت ــر پايي ــا 16 براب ت
نكتــه غافــل بــود کــه خوشــبختانه در ســال هــای اخيــر 
ــد  ــرات وزارت بهداشــت در فرمــول داروهــای جدي تغيي
ــوده کــه در قيمــت گــذاری صنعــت  نويدبخــش ايــن ب
ــا  ــورهای دني ــاير کش ــق س ــود را مطاب ــم خ دارو بتواني
ــد  ــای جدي ــرای مولكــول ه ــم. وزارت بهداشــت ب ببيني
دارويــی فرمــول قيمــت گــذاری را اصــالح نمــوده و بــه 

ــرده اســت.  ــی شــدن حرکــت ک ســمت رقابت
ــه  ــا ب ــازی م ــام داروس ــد نظ ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
شــدت تشــنه اصــالح رويكــرد هــا و سياســت گذاری هــا 

اســت. 
ــد ســال گذشــته رخ داد و  ــه در چن ــاق ديگــری ک اتف
گــواه ايــن مطلــب اســت آن اســت کــه در دهه گذشــته 
بــه تعــداد بســيار زيــادی از شــرکت هــا اجازه داده شــد 

واردات مكمــل هــای دارويــی داشــته باشــند. 
ــا  ــل ه ــن مکم ــی از ای ــم واردات برخ ــی دانی م
ارزش حیاتــی در چرخــه ســالمت ندارنــد، ولــی 
ــادی  ــادی زی ــدرت اقتص ــه ق ــل اینک ــه دلی ب
پشــت ایــن واردات بــود، اینهــا از طریــق 
ــای  ــگاه ه ــور در نمایش ــیع و حض ــات وس تبلیغ
ــال  ــار س ــر از چه ــتند در کمت ــف، توانس مختل
ــت  ــد و تراس ــاد کنن ــی ایج ــیار بزرگ ــازار بس ب
ــور  ــا در کش ــل ه ــدگان مکم ــی از وارد کنن های
ــاله را  ــک دوره 10 س ــه ی ــت. چنانچ ــکل گرف ش
مطالعــه کنیــم، مــی بینیــم در ســال 80 حــدود 
ــار  ــور در اختی ــی کش ــازار داروی ــد از ب 17 درص
ــهم  ــد از س ــه 83 درص ــک ب ــود و نزدی واردات ب
ــرار  ــدی ق ــای تولی ــرکت ه ــار ش ــازار در اختی ب
داشــت، امــا در پایــان دولــت قبــل ســهم تولیــد 

کمتر از بیست سال پس از تأسیس 
دانشکده داروسازی اولین 
شرکت های تولیدکننده دارو با اشکال 
نوین قرص،شربت و ... نیز توسط 
داروسازان ایرانی همچون مرحوم 
دکتر عبیدی و ... احداث و تولید دارو 
در ایران با بهره گیری از علوم و فنون 
 داروسازی نوین

 آغاز گردید. 
این برنامه ریزی آموزشی و تالش 
صنعتی باعث گردید تا ایران در 
گروه کشورهای دارای دانش فنی 
داروسازی قرار گیرد
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ــد،  ــدود 60 درص ــه ح ــیدن ب ــا رس ــی ب داخل
ــد  ــدود 40 درص ــه ح ــت و واردات  ب ــش یاف کاه
رســید. شــرکت هــای وارداتــی مــا در یــک دوره 

ــد. ــر ش ــت براب ــا هش ــت ی ــدود هف ح
ــز  ــش ني ــوزش و پژوه ــش آم ــر در بخ ــرف ديگ  از ط
ــد.  ــاخص بوده ان ــرآمد و ش ــش س ــازان دارای نق داروس
نقــش فارغ التحصيــالن ايرانــی داروســاز در توليــد 
علــم و دانــش در کشــور )و همچنيــن دانشــگاه ها و 
ــه و  ــی( قابل توج ــی و آمريكاي ــی اروپاي ــز تحقيقات مراک
ــره،  ــای منتش ــاس آماره ــر اس ــت. ب ــت اس دارای اهمي
در بيــن 30 دانشــمند برتــر کشــور بيــش از 6 داروســاز 
ــان  ــار متخصص ــه آم ــن چنانچ ــود همچني ــده می ش دي
ــوارد  ــه در بســياری از م ــز ک و پژوهشــگران شــيمی ني
در عرصه هــای دارويــی فعاليــت می کننــد بــا آمــار 
داروســازان جمــع گــردد مشــاهده می شــود بيــش 
از نيمــی از 30 دانشــمند برتــر کشــور داروســازان 
ــر  ــا بيانگ ــن آماره ــتند. اي ــيمی هس ــان ش و متخصص
در  سياســت گذاران  و  دولتمــردان  کــه  اســت  آن 
تنظيــم سياســت های توســعه ای کشــور بايــد بــه 
توســعه ای  فرصت هــای  به عنــوان  ظرفيت هــا  ايــن 
ــان را در  ــن متخصص ــی اي ــوده و نقش آفرين ــه نم توج
عرصه هــای فــن آوری و صنعتــی کشــور تســهيل و 

ــد. ــريع نماين تس
ــی و  ــز صنعت ــاغل در مراک ــازان ش ــروه داروس ــر دو گ ه
ــدادی  ــد تع ــر از ده درص ــی کمت ــگاهی، تحقيقات دانش
داروســازان کشــور کــه جمعيتــی بالغ بــر 13 هــزار 
نفــر هســتند را بــه خــود اختصــاص می دهنــد و 
بيــش از 90 درصــد فارغ التحصيــالن ايــن رشــته در 
داروخانه هــا و مراکــز درمانی ســرپايی و بســتری مشــغول 
بــكار می شــوند. متأســفانه ايــن بخــش قابل توجــه 
اينكــه  عليرغــم  داروســازی  فارغ التحصيــالن  از 
آموزش هــای الزم را در دوره تحصيــل می بيننــد و دارای 
دانــش کافــی بــرای انجــام خدمــات حرفــه ای داروســازی 
ــش در  ــن نق ــتند، دارای کمتري ــان هس ــش درم در بخ
چرخــه پيشــگيری و درمــان هســتند. اگرچــه قوانيــن و 
ــون مقــررات دارو  ــب قان ــی کشــور در قال مقــررات داروي
مصــوب ســال 1334 مجلــس و آيين نامه هــای مربوطــه، 
به خصــوص آيين نامــه نحــوه اداره داروخانه هــای شــهری 
و بيمارســتان ها وظايــف زيــادی را بــرای داروســازان 
ــته ای از  ــوه شايس ــه نح ــه ب ــه چنانچ ــوده ک ــن نم تبيي
ســوی مســئوالن بهداشــت و درمــان و به خصــوص خــود 
ــد  ــرد می توان ــرار گي ــه ق ــاز موردتوج ــكاران داروس هم
ــر داروســازان در چرخــه  ــه نقش آفرينــی مؤثرت منجــر ب

ــردد. ســالمت گ
بايــد اذعــان داشــت نقــش دارو در تمــام مراحــل 
و  غيرقابل انــكار  درمــان  و  پيشــگيری  تشــخيص، 
ــی  ــن نقش آفرين ــت؛ بنابراي ــادی اس ــت زي دارای اهمي
مختلــف  مراحــل  در  رشــته  ايــن  متخصصــان 
به کارگيــری داروهــا از مرحلــه انتخــاب گرفتــه تــا 
فراينــد به کارگيــری و توقــف مصــرف می توانــد بــه 
بهبــود خدمــات نظــام ســالمت کمــک بســزايی داشــته 

ــد. باش
و  مقــررات  اســاس  بــر  داروســازان   
بهداشــت  وزارت  در  جــاری  آیین نامه هــای 
مکلف انــد خدمــات متنوعــی در حیطه هــای 

زیــر داشــته باشــند:
- کنترل علمی، اخالقی و قانونی نسخه.

- اطمينــان از ايمنــی و کيفيــت داروهايــی کــه بــه بيمار 
تحويــل می شــود.

- راهنمايــی بيمــاران در خصــوص نحــوه مصــرف، مقدار 
مصــرف، روش نگهــداری دارو، نحــوه قطــع مصــرف و ...

- مشــارکت در برنامه هــای ملــی ســالمت هماننــد 
در  درمانــی  بهداشــتی  اقدامــات  و  واکسيناســيون 

... و  اپيدمی هــا 
ــم  ــا تي ــر اعض ــكان و ديگ ــا پزش ــتمر ب ــاط مس - ارتب

... ســالمت در قالــب کميته هــای دارو درمــان و 
و  ترکيبــی  داروهــای  بســته بندی  و  ســاخت   -

. ســی لينو جا
خصــوص  در  مراجعيــن  و  بيمــاران  راهنمايــی   -

ســالمت. اوليــه  مراقبت هــای 
- تجويز داروهای بدون نسخه.

بــا  مرتبــط  تحقيقاتــی  مطالعــات  در  مشــارکت   -
ســالمت،  نظــام  سياســت گذاری  حوزه هــای 

... و  دارويــی  اپيدميولــوژی 
داروســازان  می شــود  مالحظــه  کــه  همان طــور 
ــور  ــاری در کش ــررات ج ــن و مق ــر قواني ــا ب ــی بن ايران
ــادی  ــی زي ــی و درمان ــئوليت های علم ــف و مس وظاي
را بــه عهده دارنــد کــه شايســته اســت در درجــه 
و  داشــته  توجــه  آن  بــه  داروســاز  همــكاران  اول 
ــتوار  ــا اس ــردن آن ه ــی ک ــر اجراي ــش را ب ــت خوي هم
و نقش آفرينــی خــود را در چرخــه ســالمت بارزتــر 
نظــام  سياســت گذاران  ديگــر  طــرف  از  نماينــد 
ــذارده و  ــی صحــه گ ــن نقش آفرين ــر اي ــز ب ســالمت ني
ــردی  ــالمت کارب ــام س ــوه را در نظ ــت بالق ــن ظرفي اي
ــود  ــث می ش ــه باع ــی ک ــروز فرصت هاي ــوده و از ب نم
حضــور ايــن گــروه از متخصصــان را در چرخــه ســالمت 

ــد. ــری نماين ــد جلوگي ــدوش نماي مخ
 اقداماتــی نظيــر حــذف تعرفــه خدمــات فنی داروســازان 
ــت  ــت ازاين دس ــی اس ــر و واپس گراي ــی تحج ــه نوع ک
اقدامــات اســت. شايســته اســت بــا برنامه ريــزی و همــت 
مســئوالن انجمن هــای داروســازی در کشــور، مســئوالن 
وزارت بهداشــت، مســئوالن نظــام پزشــكی نقــش ايــن 
ــش و مهــارت در نظــام  گــروه از متخصصــان واجــد دان

ســالمت بيشــتر مــورد توجــه قــرار گيــرد.

بیش از 90 درصد 
فارغ التحصیالن این رشته در 
داروخانه ها و مراکز درمانی 

سرپایی و بستری مشغول بکار 
می شوند
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وی  است.   1324 سال  متولد  امین،  غالمرضا  دکتر 
داروسازی  دانشکده  فارماکوگنوزی  گروه  استاد 
سابق  مدیر  و  استاد  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گروه داروسازی سنتی دانشکده طب سنتی است. از 
سوابق وی می توان به ریاست موسسه گیاهان دارویی، 
عضویت در کمیسیون ماده 20 دارو، عضویت در کمیته 
بررسی و تدوین داروهای گیاهی، عضو ستاد توسعه 
علوم و فناوری گیاهان داروئی و... اشاره کرد. موضوع 
اقتصادی  وضعیت  و  گیاهی  داروخانه های  راه اندازی 

آن ها را با ایشان مطرح کردیم. 
به دنبال آن بحث به مکمل های غذایی نیز کشیده 
شده. او در خصوص دالیل مخالفت انجمن داروسازان 
است:  معتقد  گیاهی  های  داروخانه  ایجاد  طرح  با 
دلسوزی  بلکه  نیست.  کار  در  مخالفتی  من  نظر  به 
سوءاستفاده هایی  بابت  نگرانی  است.  آینده نگری  و 
است که ممکن است مشکل ساز شوند. قرار نیست هر 
انتقادی را مخالفت فرض کنیم. باید به خرد جمعی باور 

داشته باشیم.

آینده نگری
 نسبت به تاسیس

 داروخانه های گیاهی
حرف مخالفان و موافقان را باید شنید
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و  گیاهی  داروهای  سهم  افزایش  با  به طورکلی  آیا 
موافق  خانواده  در سبد  داروهای شیمیایی  کاهش 

هستید؟
زياد  بسيار  ايران  در  شيميائی  داروهای  سرانه  مصرف 
است و اين يک آرزوست که بتوانيم با اجرای سياست های 
پيشگيری و ارتقای سالمتی، اين مصرف را کاهش دهيم 
و برای اين منظور گياهان داروئی و داروهای گياهی توان 
بالقوه استفاده برای پيشگيری، حفظ و ارتقا سالمتی را دارا 

هستند.

حال  در  را  گیاهی  داروهای  عرضه  مدیریت  نحوه   
حاضر چگونه می بینید؟ آیا توانسته است نیازهای 
چه  دهد؟  پوشش  علمی  به صورت  را  جامعه 

نگرانی هایی در این رابطه وجود دارد؟
در حال حاضر برای عرضه داروهای گياهی مشكلی وجود 
ندارد زيرا فرآورده ای داروئی با منشأ طبيعی )اکثراً گياهی( 
که دارای پروانه سازمان غذا دارو باشند از طريق شرکت های 
پخش سراسری دارو در داروخانه ها توزيع می شوند. ولی 
موضوع گياهان داروئی )مواد گياهی خام( که به صورت های 
فعلی در فروشگاه های گياهی عرضه می شوند بسيار ابتدائی 
است و آلودگی های مختلف و تقلبات اين گونه نمونه ها از 

دل نگرانی های اساسی است.

 نقش دانشکده های طب سنتی را در مدیریت عرضه 
داروهای گیاهی در حال حاضر چیست؟ تا چه میزان 
داروهای  عرضه  و  تجویز  فضای  بر  است  توانسته 

گیاهی ورود پیدا کند؟
درست اين است که موضوع آموزش و خدمات در امتداد 
يكديگر قرار داشته باشند ولی ميدانيم که عرضه گياهان 
و  است  افتاده  جدا  کاماًل  آن  آموزش  موضوع  از  داروئی 
سيستم سنتی حاکم بر آن ساليان سال است که راه خود 
را می رود و متقاباًل دانشكده های طب سنتی هم مجبور 
هستند نقش آموزشی خود را پررنگ نگاه دارند. فراموش 
نكنيم که دانشكده های طب سنتی آن قدر نوپا هستند که 
با ايجاد چند کلينيک اختصاصی تا نقش آفرينی در اين بازار 

آشفته فاصله زيادی دارند.

را  سنتی  طب  داروسازی  فارغ التحصیالن  وضعیت 
چگونه می دانید؟ آیا توانسته اند جایگاه مناسب خود 
برای  کنند؟  تعریف  داروسازان عمومی  میان  در  را 

اشتغال آن ها چه پیشنهادی دارید؟
از  تلفيقی  از رشته های تخصصی  داروسازی سنتی يكی 
داروسازی و طب سنتی است و فقط داروسازان عمومی پس 
از قبولی در آزمون ورودی و گذراندن دوره چهارپنج ساله، 
در اين رشته فارغ التحصيل می شوند. هدف از ايجاد اين 
تخصص تربيت نيروی موردنياز در درجه اول برای کادر 
تحقيقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  موردنياز  آموزشی  علمی 
ونيز نيروی علمی و تحقيقاتی جهت بروز رسانی داروهای 
 )Persian Medicine( مكتوب در متون علمی طب پارسی
است که در هاريسون، کتاب رفرانس پزشكی دنيا از آن 
نام برده شده است. فارغ التحصيالن اين رشته که در حال 
حاضر تعدادشان اندک است جذب دانشگاه های و مراکز 
تحقيقاتی مختلف شده و همچنين طبق مصوبات قانونی، 
يكی از اعضای اصلی در هيئت مؤسس سالمتكده هايی 
هستند.  تأسيس  حال  در  ايران  سراسر  در  که  هستند 

را  سنتی  طب  داروهای  ساخت  متخصصان  ضمنااين 
طراحی، نظارت و اجرائی خواهند نمود و مديريت بخش 
فرآورده های  داروسازی  البراتوارهای  توسعه  و  تحقيقات 

طبيعی را بر عهده خواهند داشت.

آیا داروخانه های گیاهی را نسل نو عطاری های قدیم 
می دانید؟

متفاوت  بسيار  داروخانه ها  اين  کاری  حيطه  به هيچ وجه، 
است ساختاری که در سازمان غذا دارو برای آن در نظر 
گرفته شده است بسيار علمی و متفاوت است و چنانچه 
طرح آن با موافقت تمامی ذينفعان، اجرائی شود نام آن 

»داروخانه فرآورده ای طبيعی« خواهد بود.

داروخانه های  تأسیس  پیرامون  نگرانی ها  از  یکی   
گیاهی این است که ممکن است نتوانند هزینه های 
خود را پوشش داده و درنتیجه به جهت مسائل مالی 
دچار ورشکستگی یا انحراف از اهداف تعریف شده 
شوند. در این رابطه چه نظری دارید؟ آیا داروخانه های 
بود  خواهند  قادر  راه اندازی(  صورت  )در  گیاهی 

هزینه های اقتصادی خود را پوشش دهند؟
اگر  ولی  باشد  می تواند مطرح  نگرانی ها  اين  من  نظر  به 
تأمين  را  خود  هزينه های  می توانند  فعلی  فروشگاه های 
است  قرار  که  طبيعی  فرآورده های  داروخانه های  کنند، 
علمی تر کار کند حتماً خواهد توانست ولی موضوع اصلی 

اين نيست.

گیاهی،  داروخانه های  راه اندازی  صورت  در  آیا 
داروخانه های فعلی خواهند توانست هزینه های خود 
را پوشش دهند یا اینکه دچار مشکل مالی خواهند 

شد؟
اين موضوع حقيقت است که بخشی از داروهای گياهی 
به اين داروخانه ها هم داده  و فرآورده های طبيعی حتماً 
خواهند شد و مسلم است که افت اقتصادی حاصل از آن 
در دور نمای حداقل بعد از 10 سال قابل توجه خواهد بود، 

اما اين کاهش با تأسيس داروخانه های جديد هم اتفاق 
می افتد و از طرفی فراموش نكنيم که در 10 سال 

آتی افزايش جمعيت هم خواهيم داشت. به نظر 
هم  ديگری  منظرهای  از  را  موضوع  اين  من 
می توان نگاه کرد و آن اينكه اين 2 در اصل 

يكی باشند.

 آیا داروخانه های گیاهی به منظور تأمین 
مسائل اقتصادی خود وارد رقابت 

صنفی با داروخانه های عمومی 
نخواهند شد؟ و بر سر تعیین 
دارو  کدام  اینکه  تکلیف 
از  دسته  کدام  به  متعلق 
اختالف  است  داروخانه ها 

ایجاد نخواهد شد؟
نگرانی های به حق است ولی اين 

اتفاق بسيار بعيد است زيرا 
مديران برنامه ريزی برای 

اين نوع داروخانه ها 
درجه  در  خود 
داروساز  اول 

در حال حاضر داروخانه های 
فعلی مجاز به عرضه اشکال 
داروئی سنتی یا عرضه مواد خام 
فرآوری نشده از مواد طبیعی 
نیستند و لذا می بایستی با تدوین 
ضوابط و مقررات جدید، عالوه 
بر دادن مجوز ارائه این گونه از 
فرآورده ها، اجازه ساخت برخی 
فرموله های جالینوسی هم )البته 
با داشتن فضای مناسب آن( به 
داروخانه ها - داده شود تا بتوانند 
همانند اجازه ساخت نسخه های 
ترکیبی فعلی، مجوز ساخت 
برخی فرمولرهای دست ساز را بر 
اساس نسخه پزشکان متخصص 
طب سنتی و یا پزشکان دیگر را 
داشته باشند

داروسازی سنتی
عطاری های مدرن
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راه دوم کـه راهـی کمـی زمان بر اسـت، باتربيت نيروهايی 
با حداقل مدرک کارشناسـی ارشـد پيوسـته -با همكاری 
امكان پذيـر  سـنتی  طـب  و  داروسـازی  دانشـكده های 
می گـردد کـه بعـد از فارغ التحصيلـی بتواننـد در بخـش 
خاصـی کـه در داروخانه هـای فعلـی ايجـاد می شـوند يـا 
در داروخانه هـای فرآورده هـای طبيعـی، زيـر نظـر دکتـر 
داروسـاز مسـئول فنـی داروخانـه، مشـغول به کار شـوند 
و ايـن خـأ اجرائـی را پـر نماينـد و چـه بسـاايجاد هـر 
دو راه باهـم بتوانيـم داشـته باشـيم. نكته بسـيار اساسـی 
باقی مانـده ديگـر ايـن اسـت کـه طبـق قانـون، در حـال 
حاضـر داروخانه هـای فعلی مجاز به عرضه اشـكال داروئی 
سـنتی يـا عرضه مواد خام فـرآوری نشـده از مواد طبيعی 
نيسـتند و لـذا می بايسـتی بـا تدويـن ضوابـط و مقـررات 
جديـد، عالوه بـر دادن مجـوز ارائه اين گونـه از فرآورده ها، 
اجـازه سـاخت برخی فرموله های جالينوسـی هـم )البته 
با داشـتن فضای مناسـب آن( به داروخانه ها - داده شـود 
تـا بتواننـد هماننـد اجـازه سـاخت نسـخه های ترکيبـی 
فعلـی، مجـوز سـاخت برخـی فرمولـه هـای دست سـاز را 
بـر اسـاس نسـخه پزشـكان متخصـص طـب سـنتی و يا 
پزشـكان ديگر را داشـته باشـند. خبر خوب آنكـه راه های 

پيشـنهادی به مـوازات هـم در دسـت انجام اسـت.

گزینه  تنها  را  گیاهی  داروخانه های  راه اندازی  آیا   
وزارت بهداشت برای ساماندهی عطاری ها می دانید؟

آن ها  ساماندهی  و  هستند  کاری  صنف  يک  عطاری ها 
داروخانه های  به  ربطی  و  جداگانه ای است  موضوع کامالً 

موردنظر ندارد.

 آیا تاکنون مجوزی در خصوص راه اندازی داروخانه 
گیاهی صادر شده است؟ آیا در این خصوص ضوابطی 

هم تدوین شده است؟
مدت هاست که ضوابط اين کار آماده شده است ولی با درايت 
و احاطه ای که مسئوالن وزارت بهداشت دارند مسلم است 
که تا رسيدن به اجماع کامل و آماده شدن همه امكانات 

عملياتی نخواهد شد.

هستند و به تمامی مراحل کار واقف اند و مسلماً با تدوين 
دستورالعمل های دقيق محدوده اختيارات را دقيقاً مشخص 
خواهند نمود. فراموش نكنيم که مؤسس و مسئول فنی 
اين داروخانه ها بالشک دکترهای داروسازی خواهند بود که 

شرايط احراز را کسب نمايند.

داروخانه  بخواهیم  ایجاب می کند که  چه ضرورتی 
فرآورده های طبیعی داشته باشیم؟

عقـب  بـه  کمـی  چنانچـه  بگويـم  می توانـم  پاسـخ  در 
برگرديـم و ببينيـم کـه چـه ضرورتـی ايجـاب می کـرد 
کـه داروخانـه هائـی کـه در حـال حاضـر داريم را داشـته 
باشـيم. مالحظـه خواهيـم نمـود جـز ايـن نبود کـه بعد 
از دارالفنـون و تربيـت پزشـكان و در ادامـه آن تربيـت 
متخصصـان مربوطـه نيـاز بـه ايجـاد يـک مرکـز علمی و 
کامـاًل حرفـه ای با مسـئوليت يک نفر دکتر داروسـاز برای 
عرضـه داروهايـی داشـتيم کـه توسـط پزشـكان مربوطه 
دسـتور مصـرف داده می شـد و اکنون که  پس از گذشـت 
قرن هـا، مكتـب کل نگـر و روش هـای درمانـی ابن سـينا، 
رازی، عقيلـی خراسـانی و ... را کـه از افتخـارات جهـان 
پزشـكی هسـتند بـه دانشـگاه آورده ايـم و دانشـكده های 
طب سـنتی را در دانشـگاه های کشـور تأسـيس کرده ايم، 
همـان ضـرورت قبلی را اين بـار برای گسـترش و اجرائی 
نمودن »پرشـين مديسـين« ايجاد کرده ايم. پزشكانی که 
پـس از آزمـون بسـيار سـنگين وارد دوره تخصصـی طب 
سـنتی می شـوند در طـی حداقـل پنـج سـال تخصـص 
الزم بـرای اجـرای طـب کل نگر پارسـی را پيـدا می کنند 
و بعـد از فارغ التحصيلـی )بيـش از 300 نفـر تاکنـون( در 
مطب هـا، کلينيک ها، سـالمتكده هـاو ... شـروع به تجويز 
دارو می نماينـد ولـی ايـن داروهـا بـا داروهـای شـيميائی 
کـه قباًل تجويـز می کرده انـد هرچند در ظاهر يكی اسـت 
ولـی در حقيقت تفـاوت دارند و دسـتورات مصـرف آن ها 
هـم متفاوت اسـت و چنانچه مفـرده يا مرکبه باشـند نيز 
بسـيار متفـاوت اسـت. لـذا نمی تواننـد بـه داروخانه هـای 
موجـود ارجاع داده شـوند چـون داروخانه های فعلی فقط 
جزئی از آن داروها را ممكن اسـت داشـته باشند ولی اکثر 
داروهـای مرکبـه يـا مفـرده خاص طـب سـنتی را ندارند 
و ضمنـاً داروسـازان عمومـی نيـز اطالعـات کافـی در اين 
زمينـه - بـرای ارائـه به بيمـاران را آمـوزش نديده انـد. لذا 
عمـاًل حلقـه مفقوده سيسـتم ارائـه خدمات طب پارسـی 

)پرشـين مديسـين( را پيـش رو خواهيـم 
داشـت و خأ وجـود داروخانه ای اختصاص 
يـا بخـش خاصـی در داروخانه هـای فعلی 
بـرای کامـل کـردن زنجيره خدمـات طب 

کل نگـر را نيـاز داريـم؛ بنابرايـن ضـرورت 
پيش آمـده، ابتـدا آمـوزش نيـروی الزم بـرای 

پيـدا  داروخانه هاسـت کـه ضـرورت  اين گونـه 
نمـوده اسـت نـه خـود داروخانه هـا. بـرای انجام 
ايـن ضـرورت 2 کار را می توانيـم انجـام 

دهيـم. راه اول به عنـوان راه نزديک 
کـه می توانـد بـا ايجـاد يـک 
بـه  منجـر  تكميلـی  دوره 
مـدرک بـرای داروسـازان 
عمومی فعلی با مشـارکت 
دانشـكده های داروسازی و 

طب سـنتی امكان پذير شـود و 

خطر بزرگ در سرنوشت حال 
و آینده مکمل ها، اجازه واردات 

دادن به داروهای گیاهی یا 
مکمل هایی است که مشابه 
داخلی دارند یا امکان تولید 
داخلی آن ها موجود است
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تأسیس  با  داروسازان  انجمن  مخالفت  دالیل 
صرفًا  آیا  می دانید؟  چه  را  گیاهی  داروخانه های 

موضوعات صنفی مطرح است؟
و  دلسوزی  بلكه  نيست.  کار  در  مخالفتی  من  نظر  به 
آينده نگری است. نگرانی بابت سوءاستفاده هايی است که 
ممكن است مشكل ساز شوند. قرار نيست هر انتقادی را 
مخالفت فرض کنيم. بايد به خرد جمعی باور داشته باشيم.

 خطوط قرمز درراه اندازی داروخانه های گیاهی را چه 
می دانید؟

عدم پاسخ گوئی مستدل به سؤاالتی که مطرح است.

 جایگاه مکمل های غذایی در داروخانه های گیاهی 
قابل تعریف است؟ آینده صنعت مکمل های غذایی را 

چه می دانید؟
طبق تعريف مكمل های غذائی در دنيا جايگاه خود را دارند. 
برای  قانون  کلماتی که  از  استفاده  به جز  اين محصوالت 
آن ها مشخص کرده است اجازه ادعای درمانی نمی توانند 
داشته باشند که در صورت عدم رعايت مسلماً سازمان غذا 
دارو با آن ها برخورد خواهد داشت. استفاده از ويتامين ها و 
مينرالها و حتی عصاره های گياهی در آن ها مجاز است و در 
ايران هم توليد آن ها در حال افزايش است و آينده روشنی 
برای آن ها متصور است به شرطی که از محدوده ضوابط 
خود خارج نشوند. اين نكته نيز شايان توجه است که خطر 
بزرگ در سرنوشت حال و آينده آن ها، اجازه واردات دادن 

به داروهای گياهی يا مكمل هايی است که مشابه داخلی 
دارند يا امكان توليد داخلی آن ها موجود است.

 تجربه جهانی در خصوص راه اندازی داروخانه های 
گیاهی به چه صورت است؟ آیا در سایر کشورها نیز 

چنین موضوع صورت پذیرفته است؟
خدمات،  ارائه  شكل  دو  هر  دنيا  نقاط  از  بسياری  در 
سالمتی  فروشگاه های  در  و  عمومی  داروخانه های  در 
)Health shop( وجود دارد و جالب است که بسياری از 
محصوالت نوع دوم در داروخانه ها نيز ديده می شوند و 
اغلب آن ها OTC يا اصطالح اشتباه »بدون نسخه« و در 
معرض خريد مستقيم مردم قرار دارند و هيچ تداخل يا 
تدوين شده  قوانين  نمی شود چون  ايجاد  هم  برخوردی 
با شدت تمام و بدون چون وچرا اجرا می گردند. افرادی 
که در فروشگاه های بسيار زيبای سالمتی کار می کنند 
هستند  تغذيه  در  حداقل  دانشگاهی،  فارغ التحصيالن 
بايد  داروخانه ها،  فنی  مسئوالن  داروسازان  مثل  و 
دوره های بازآموزی ساليانه را بگذرانند. و بد نيست ذکر 
کنم که عطاری ها به شكلی مشابه با ايران در بسياری 
يا  طبابت  اجازه  بدون  و  تميز  بسيار  ولی  کشورها،  از 
نوشته های  و  بيماری  نوع  معالجه همه  ادعای  و  عرضه 
تبليغاتی وجود دارند و بدون استثنا موظف هستند که 
به رنگ قرمز را در محل  با نوشته های درشت  تابلويی 
نوشته  آن  روی  بر  که  باشند  داده  قرار  مشتريان  ديد 
اظهارنظر  هرگونه  دادن  از  دولتی  قوانين  »طبق  است: 

طبی و توصيه درمانی معذوريم«.

اکنون که  پس از گذشت قرن ها، 
مکتب کل نگر و روش های درمانی 
ابن سینا، رازی، عقیلی خراسانی 
و ... را که از افتخارات جهان 
پزشکی هستند به دانشگاه 
آورده ایم و دانشکده های طب 
سنتی را در دانشگاه های کشور 
تأسیس کرده ایم، همان ضرورت 
قبلی را این بار برای گسترش و 
اجرائی نمودن »پرشین مدیسین« 
ایجاد کرده ایم

داروسازی سنتی
عطاری های مدرن
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طـــرح تأســـیس داروخانه هـــای گیاهـــی 
یکـــی از موضوعـــات چالش برانگیـــزی 
اســـت کـــه قطب هـــای مختلـــف حـــوزه 
ـــر  ـــل یکدیگ ـــان را در مقاب ـــالمت و درم س
ـــران،  ـــی صاحب نظ ـــت. برخ ـــرار داده اس ق
یـــک  را  گیاهـــی  داروخانه هـــای 
ــه  ــمارند کـ ــی برمی شـ ــرورت تاریخـ ضـ
بـــرای  برون رفتـــی  راه  می توانـــد 
ـــه  ـــد و در نقط ـــالت باش ـــیاری از معض بس
ـــه  ـــد ک ـــر اعتقاددارن ـــی دیگ ـــل برخ مقاب
ــه  ــک تجربـ ــی یـ ــای گیاهـ داروخانه هـ
ناموفـــق در مدیریـــت عرضـــه دارو و 
مکمل هـــای غذایـــی اســـت. ضمـــن 
این کـــه تضمینـــی نیـــز وجـــود نـــدارد 
کـــه ایـــن داروخانه هـــا در آینـــده 
ــیمیایی  ــای شـ ــه داروخانه هـ ــل بـ تبدیـ
ـــر  ـــجادی، دبی ـــدی س ـــر مه ـــوند. دکت نش
انجمـــن داروســـازان ایـــران معتقـــد 
ـــن  ـــت عناوی ـــاتی تح ـــاد مؤسس ـــت ایج اس
ــای  ــی، داروخانه هـ ــای گیاهـ داروخانه هـ
تجهیـــزات  داروخانه هـــای  مکمـــل، 
ــوده  ــالح نبـ ــه صـ ــکی به هیچ وجـ پزشـ
و در طوالنی مـــدت جـــدا از مشـــکالت 
ــروز  ــبب بـ ــده، سـ ــادی پیش آمـ اقتصـ
ــد. ــز خواهد شـ ــمار نیـ ــات بی شـ تخلفـ
با او به گفتگو نشستیم تا جزئیات بیشتری از 
دیدگاه های انجمن داروسازی نسبت به طرح 
تاسیس داروخانه های گیاهی و همچنین طرح 

ایجاد داروخانه های زنجیره ای بدانیم.

 اقتصاد داروخانه 
و چالش داروخانه های گیاهی

 و زنجیره ای
 تأسیس داروخانه گیاهی صرفه اقتصادی 
برای خود این داروخانه ها نخواهد داشت
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دو چالش
داروخانه های گیاهی و زنجیره ای

ــزون  ــرد روزاف ــل رویک  دالی
جوامــع بشــری بــه داروهــای گیاهــی 

ــد؟ ــه می دانی را چ
در  جوامــع  عمومــی  گرايــش  به طورکلــی 

سراســر دنيــا بــه اســتفاده از داروهــا و درمان هــای 
طبيعــی  فرآورده هــای  به طورکلــی  و  گياهــی 

به ويــژه در طــی ســال های اخيــر روبــه افزايــش 
اســت. بــه گفتــه کارشناســان در حــال حاضــر ســهم 

داروهــای گياهــی از بــازار دارويــی کشــور کمتــر از پنــج 
ــن  ــا چندي ــد ت ــدار می توان ــن مق ــه اي ــت ک ــد اس درص
ــوع  ــت تن ــه عل ــا ب ــد. کشــور م ــدا کن ــش پي ــر افزاي براب
ــف، دارای  ــق مختل ــاص مناط ــای خ ــی و ويژگی ه اقليم
ــد  ــه باي ــت ک ــی اس ــيل های فراوان ــا و پتانس توانمندی ه
ــرداری از  ــب بهره ب ــای مناس ــوند و زمينه ه ــايی ش شناس

ــد آن هــا فراهــم آي

ــی  ــای گیاه ــه داروه ــت عرض ــوه مدیری نح
را در حــال حاضــر چگونــه می بینیــد؟ آیــا 
به صــورت  را  جامعــه  نیازهــای  توانســته اند 

ــد؟ ــش ده ــی پوش علم
يكــی از موضوعــات مهــم در مديريــت عرضــه و اســتفاده 
از داروهــای گياهــی، رعايــت اصــول علمــی اســت و 
ازايــن رو نيازهــای واقعــی جامعــه به صــورت علمــی 
ــی و  ــوب، منطق ــتفاده مطل ــود. اس ــش داده نمی ش پوش
بهينــه از داروهــای گياهــی خواســته همــه اقشــار جامعــه 
ــه  ــی جامع ــای واقع ــه نيازه ــرط آن ک ــا به ش ــت، ام اس
به صــورت علمــی پاســخ داده شــود. هرچنــد بايــد اذعــان 
کنيــم در ســال های اخيــر پيشــرفت های خوبــی در 
ــی در  ــای گياه ــا داروه ــط ب ــای مرتب ــالح نگرش ه اص
کشــورمان رخ داده ولــی متأســفانه نحــوه مديريــت عرضــه 
ــرای رســيدن  ــی ب داروهــای گياهــی همچنــان راه طوالن
بــه نقطــه مطلــوب دارد به ويــژه در خصــوص ســاماندهی 

عطاری هــا

را  ســنتی  طــب  دانشــکده های  نقــش 
در مدیریــت عرضــه داروهــای گیاهــی چــه 

؟ نیــد ا می د
قطعــاً آمــوزش نيروهــای متخصــص داروســازی در حــوزه 
طــب ســنتی، به ويــژه عرصــه توليــد داروهــای گياهــی بــا 
تكنولوژی هــا و روش هــای روز دنيــا بســيار ســازنده و مؤثــر 
خواهــد بــود. ايــن مســيری اســت کــه بايــد طــی شــود و 

ــه ای  ــر زمين ــعه در ه ــد و توس ــت. رش ــزی از آن نيس گري
ــه  ــه اســت ک ــای اولي ــم شــدن پيش فرض ه ــد فراه نيازمن
ــت.  ــت اس ــانی باکيفي ــروی انس ــن ني ــن آن، تأمي مهم تري
ــوان  ــص می ت ــای متخص ــداد نيروه ــش تع ــا افزاي ــاً ب قطع
ــان را  ــاد آن ــردم، اعتم ــه م ــر ب ــات بهت ــه خدم ــن ارائ ضم

جلــب کــرد.
وضعیــت فارغ التحصیــالن داروســازی طــب 
ــتغال  ــرای اش ــد؟ ب ــه می دانی ــنتی را چگون س

ــد؟ ــنهادی داری ــه پیش ــا چ آن ه
می توانــد  تحقيــق  و  توليــد  عرصــه  در  فعاليــت 
پيشــنهاد مناســبی باشــد. همچنيــن بــا توجــه 
ــی،  ــان داروي ــه گياه ــواد اولي ــی م ــع غن ــه مناب ب
ــری  ــد گام مؤث ــن محصــوالت می توان صــادرات اي
ــم  ــفانه عليرغ ــد. متأس ــور باش ــرفت کش در پيش
ــی  ــان داروي ــور، گياه ــای کش ــوع و قابليت ه تن
به صــورت خــام بــه فــروش می رســند کــه بايــد 
اقدامــات جــدی بــرای فــرآوری گياهــان دارويــی 

ــود. ــم ش ــور فراه در کش

خصــوص  در  جنابعالــی  نظــر 
گیاهــی  داروخانه هــای  راه انــدازی 

؟ چیســت

به هيچ وجــه معتقــد بــه ايجــاد داروخانــه گياهــی نيســتم، 
ــوان  ــا به عن ــورهای دني ــام کش ــه در تم ــون داروخان چ
يــک موسســه پزشــكی قــادر بــه ارائــه تمــام محصــوالت 
ــارت  ــت نظ ــی تح ــای گياه ــی و داروه ــان داروي گياه
مســئول فنــی داروســاز اســت. قطعــاً تفكيــک داروهــا و 
ــاتی  ــاد مؤسس ــه و ايج ــه در داروخان ــوالت قابل ارائ محص
ــای  ــی، داروخانه ه ــای گياه ــن داروخانه ه ــت عناوي تح
ــه  ــكی به هيچ وج ــزات پزش ــای تجهي ــل، داروخانه ه مكم
صــالح نبــوده و در طوالنی مــدت جــدا از مشــكالت 
ــمار  ــات بی ش ــروز تخلف ــبب ب ــده، س ــادی پيش آم اقتص

نيــز خواهــد شــد.

ــای  ــدازی داروخانه ه ــام درراه ان ــاط ابه  نق
گیاهــی چیســت؟

ــطح  ــود و س ــای موج ــداد داروخانه ه ــه تع ــه ب ــا توج ب
ــی  ــه لزوم ــز، به هيچ وج ــن مراک ــه اي ــردم ب ــی م دسترس
ــن  ــا عناوي ــد ب ــات جدي ــاد مؤسس ــيس و ايج ــرای تأس ب
مختلــف وجــود نــدارد. ضمــن اين کــه به هيچ وجــه 
ــن  ــا اي ــی ب ــود، جايگاه ــای موج ــون و آئين نامه ه در قان

ــدارد. ــوان وجــود ن عن

ــی را  ــای گیاه ــدازی داروخانه ه ــا راه ان  آی
ــرای ســاماندهی  ــه وزارت بهداشــت ب تنهــا گزین

نمی دانیــد؟ عطاری هــا 
خيـر. راه هـای متعـددی جهـت سـاماندهی عطاری هـا در 

به هیچ وجه معتقد به ایجاد 
داروخانه گیاهی نیستم، چون 
داروخانه در تمام کشورهای دنیا 
به عنوان یک موسسه پزشکی 
قادر به ارائه تمام محصوالت 
گیاهان دارویی و داروهای 
گیاهی تحت نظارت مسئول 
فنی داروساز است. قطعًا تفکیک 
داروها و محصوالت قابل ارائه 
در داروخانه و ایجاد مؤسساتی 
تحت عناوین داروخانه های 
گیاهی، داروخانه های مکمل، 
داروخانه های تجهیزات پزشکی 
به هیچ وجه صالح نبوده و در 
طوالنی مدت جدا از مشکالت 
اقتصادی پیش آمده، سبب بروز 
تخلفات بی شمار نیز خواهد شد
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دارو  و  غـذا  محتـرم  سـازمان  کارشناسـی  جلسـات 
پيشنهادشـده کـه می توانـد سـبب توسـعه و تقويـت 
بـازار داروهـای گياهـی و فراورده هـای طبيعی شـود.

آیــا تاکنــون مجــوزی در خصــوص 
راه انــدازی داروخانــه گیاهــی صادرشــده 
اســت؟ آیــا در ایــن خصــوص ضوابطــی هــم 

اســت؟ تدوین شــده 
ــه نظــر می رســد  به هيچ وجــه صــادر نشــده، البتــه ب
ــازمان  ــت و س ــرم در وزارت بهداش ــئولين محت مس
ــن و  ــر عناوي ــال تغيي ــه دنب ــدت ب ــذا و دارو به ش غ

ــز می باشــند. ــن مراک ــرای اي ايجــاد ضوابطــی ب
بــرای  راهــکاری  چــه  درمجمــوع 
ــای  ــه داروه ــاماندهی عرض ــازی س بهینه س

گیاهــی پیشــنهاد می کنیــد؟
ــرمايه گذاری در  ــد، س ــرمايه گذاری تولي ــت س تقوي
ــعه  ــكان متخصــص، توس ــی پزش ــی و آگاه بازارياب
عرضــه  صــادرات،  جهــت  الزم  زيرســاخت های 
برگــزاری  کشــور،  داروخانه هــای  در  گســترده 
دوره هــای آموزشــی کوتاه مــدت جهــت داروســازان 
ــد ــت محصــوالت تولي ــا بســته بندی و کيفي و ارتق

ــه  ــم ب ــزی ه ــد، گری ــازه دهی ــر اج اگ
ــته  ــره ای داش ــای زنجی ــث داروخانه ه بح
باشــیم. وضعیــت داروخانه هــای زنجیــره ای 
چگونــه اســت؟ آیــا در حــال حاضــر در نظام 
زنجیــره ای  داروخانه هــای  دارو،  توزیــع 
فعالیــت می کننــد؟ آیــا ممنوعیــت خاصــی 

ــود دارد؟ ــه وج ــن رابط در ای
ــط  ــمی و توس ــاًل غيررس ــورت کام به ص

نهادهــای دولتــی نظيــر هالل احمــر 
و دانشــگاه های علــوم پزشــكی ايــن 

فعاليــت وجــود داشــته و ضوابطــی در 
حــال حاضــر تدوين نشــده اســت.

تعــدد  معتقدنــد  برخــی 
صاحبــان  کــه  داروخانه هایــی 
ــی  ــبت فامیل ــر نس ــا یکدیگ ــا ب آن ه
غیررســمی  به طــور  دارنــد 

را  زنجیــره ای  داروخانه هــای 
در ایــران راه انــدازی 

ــوص  ــن خص ــما در ای ــر ش ــد، نظ کرده ان
؟ چیســت

ارائــه  جهــت  اســتاندارد  مــدل  يــک  ايجــاد 
ــدادی  ــط تع ــز توس ــای متمرک ــات و خريده خدم
ــد،  از داروخانه هــا کــه ارتبــاط نزديكــی باهــم دارن
ــدود  ــمی و مح ــورت غيررس ــر به ص ــال حاض در ح

وجــود دارد.

داروخانه هــای  ایجــاد  بــا  آیــا 
در  کشــور  دارویــی  نظــام  زنجیــره ای، 
ــی  ــده داروی ــرکت های واردکنن ــار ش انحص
می توانــد  اینکــه  یــا  می گیــرد  قــرار 
ــع دارو و  ــای توزی ــش هزینه ه ــب کاه موج

ــود؟ ــارت ش ــد نظ ــهولت فراین س
ــد  ــع خواه ــای توزي ــاً ســبب کاهــش هزينه ه قطع
شــد، امــا نظــام دارويــی کشــور را تحــت تأثيــر قرار 
ــی و  ــای دولت ــوی نهاده ــه از س ــژه آنك داده به وي

ــود. ــاد ش ــبه دولتی ايج ش

در  زنجیــره ای  داروخانه هــای  آیــا   
صــورت راه انــدازی می تواننــد موجــب 
ایجــاد وحــدت رویــه در داروخانه هــای 

ــوند؟ ــور ش کش
ــده  ــتاندارد پيشنهادش ــی و اس ــدل طراح ــد م باي
ــن  ــرد. ممك ــرار گي ــات موردبررســی ق ــه خدم ارائ

ــد. ــتقبال کنن ــكاران اس ــت هم اس

 منطقــی کــه وزارت بهداشــت 
ایجــاد  فلســفه  به عنــوان 
ــاع  ــره ای از آن دف ــای زنجی داروخانه ه
به عبارت دیگــر  چیســت؟  می کنــد 
راه انــدازی  بــا  بهداشــت  وزارت 
ــال  ــه دنب ــره ای ب ــای زنجی داروخانه ه

رفــع چــه معضالتــی اســت؟
منطــق حاکــم بــر تاســيس داروخانــه هــای زنجيره 
ــار و  ــه بيم ــی ب ــات داروئ ــه خدم ــر ارائ ای در ظاه
ــا در اصــل سيســتم را  ــوده ام ــا ب کاهــش هزينه ه
بــه ســمت دولتــی شــدن و انحصــار بيشــتر ســوق 
ــده  ــزرگ واردکنن ــرکت های ب ــاً ش ــد. قطع می دهن

ــوند. ــن عرصــه می ش ــز وارد اي ني

 آیــا داروخانه هــای زنجیــره ای بــه 
ــوق  ــی س ــای دولت ــمت داروخانه ه س

پیــدا نخواهــد کــرد؟
قطعاً اين اتفاق می افتد.

داروخانه هــای  تشــکیل  آیــا   
ورشکســتگی  موجــب  زنجیــره ای، 
داروخانه هــای مســتقل نخواهــد شــد؟

ــوان  ــتقل ت ــای مس ــه داروخانه ه ــن اينك ضم
مقابلــه بــا شــبكه های زنجيــره ای را نخواهنــد 

ــد. ــن می رون ــان از بي ــت و به مرورزم داش

خصــوص  در  جهانــی  تجربــه   
داروخانه هــای زنجیــره ای بــه چــه 
ــا در ســایر کشــورها  شــکل اســت؟ آی
چنیــن تجربــه ای وجــود دارد؟ در کــدام 
ــال  ــه دنب ــه ای ب ــه نتیج ــورها و چ کش

ــت؟ ــته اس داش
بلــه وجــود دارد و مدل هــای مختلــف را شــاهد 
هســتيم و مــا بايــد بررســی و تحقيــق بيشــتر 
داشــته باشــيم و نهايتــاً بــا توجــه بــه شــرايط 
داخلــی کشــور و رعايتشــان همكاران داروســاز 

ــم بگيريم. تصمي



84

مکمل های ورزشی
دوپینگ

چرا دوپینگ!
دکتر لطفعلی پور کاظمی پس از اتمام پزشکی عمومی در ایران، توانست در سال های 
و  اکو  استرس  اکوکاردیوگرافی،  رشته های  در  قلب  تشخیصی  تست  دوره   80 تا   77
تست های گرافیکی قلب را در آمریکا بگذراند و به عنوان برترین های سال 2000 میالدی 
رییس  حاضر  حال  در  ایشان  شود.  برگزیده  مریلند  دانشگاه   NAH بیمارستان  در 
فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران IFSM و دبیر کل ستاد مبارزه با 
NOC است. وی  المپیک  NADO و رییس کمیسیون پزشکی کمیته ملی  دوپینگ 
صاحب کرسی های بین المللی همچون نایب رییسی یونسکو در حوزه دوپینگ سازمان 
ملل متحد UNESCO نیز هست. با وی در خصوص مکمل های غذایی گفتگو کرده ایم. 
پور کاظمی معتقد است مربیان باشگاه های ورزشی بدون گذراندن دوره های کارشناسی، 

نمی توانند به جوانی که به باشگاه آمده، مکمل تجویز کند.
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به طورکلی مكمل های غذايی تكميل کننده کمبود مواد غذايی 
هستند. به طورکلی مواد غذايی را به 5 دسته تقسيم بندی 
 -2  )... و  کربوهيدرات ها  و  )قندها  نشاسته ها   -1 کرد: 
پروتئين ها )اسيدهای آمينه( 3- چربی ها )تری گليسيريدها، 
 A,B,C,D,E( 4- ويتامين ها )کلسترول و اسيدهای چرب
و ...( 5- مينرال ها )مواد معدنی مثل آهن، روی، کلسيم و 
...( نوزادان در کشور ما به دليل اينكه ممكن است دچار فقر 
را  يا آهن شوند، ضروری است که مكمل های آن  ويتامين 
دريافت کنند. بيماران متابوليک به دليل سوءتغذيه شديد به 

مكمل های غذايی بيمارستانی نياز دارند.
در  قهرمانان  و  ورزشكاران  ازآنجايی که  ورزش  حوزه  در   
سطح حرفه ای به کالری بااليی نياز دارند )هر فرد به 3000 
کالری نياز دارد(، کمبود کالری را با پودرهای مكمل ورزشی 
خانواده  از  مكمل هايی  از  استفاده  با  مثاًل  می کنند.  جبران 
 whey پروتئين  خانواده  از  که  پروتئين  يا  آمينواسيدها 
هستند. اين ها پروتئين های مجاز هستند ولی ما برای افرادی 
که باشگاه می روند که پرورش اندام را انجام دهند، توصيه 
بايد   ... و  نشاسته  يا  پروتئين  مكمل های  چون  نمی کنيم. 
زير نظر پزشک يا کارشناس تغذيه استفاده شوند. به همين 
نمی تواند  کارشناسی،  دوره های  گذراندن  بدون  مربی  دليل 
به جوانی که به باشگاه می رود، مكمل تجويز کند. چون اين 
پودرها، ممكن است حاوی هورمون هايی باشند که سالمت 

فرد را به مخاطره می اندازد.

عوارضی که مصرف نادرست مکمل ها دارند
جوانی را در نظر بگيريد که داشتن اندامی متناسب برايش 
اهميت زيادی دارد و حاضر است برای به دست آوردنش هر 
کاری انجام دهد. به او توصيه می شود از مكمل های الغری 
بعد  استفاده کند.  انرژی زا  اينكه مكمل های  يا  استفاده کند 
از مدتی دچار اعتياد و افسردگی می شود و عوارض جسمی 
متعددی به سراغش می آيد. در کشور 12 ميليون نفر ورزش 
همگانی می کنند. در نظر بگيريد اگر اين افراد به صورت غير 
کارشناسی اقدام به مصرف مكمل ها کنند چه فاجعه غيرقابل 
جبرانی می تواند در حوزه سالمت پيش روی کشور قرار بگيرد. 
مهم ترين هورمون هايی که در مكمل های نيروزا ممكن است 
وجود داشته باشد شامل تستوسترون، ناندرولون، استانوزولول، 
سوما، متانديون، هورمون رشد، انسولين، فوروسمايد )الزيكس( 
)شيشه(،  مت آمفتامين  آمفتامين،  آن،  بر  عالوه  و  هستند 
سنتی  موادمخدر  کوکائين،  )اکس(،  دی اکسی مت آمفتامين 
و انواع کورتون ها در اين مكمل ها يافت می شوند از عوارض 
ناگهانی، سكته  به مرگ  نادرست مكمل ها، می توان  مصرف 
دستگاه  خونريزی  قلب،  ضربان  آريتمی  کبد،  چربی  قلبی، 
اين  کرد.  اشاره   ... و  استخوانی  و  اسكلتی  عوارض  گوارش، 
کارشناسی  نظر  موارد  اکثر  در  جهان  و  ايران  در  مكمل ها 
می شوند و به صورت آزاد ارائه خواهد شد. در حدود 6 سال 
است که خريدوفروش مكمل ها، در باشگاه های ورزشی کنترل 

می شود و بايد از داروخانه ها خريداری شود.

ناهار تیم ملی؛ ماکارونی
درصد  به 60  دوندگان  و  بسكتباليست ها  و  واليباليست ها 
نشاسته نياز دارند. اين ماده موردنياز را می توانند از کشمش، 
توت، خرما، ماکارونی و... دريافت کنند. مثالً ناهار تيم ملی 
واليبال، در همين بازی اخير، ماکارونی بود. ولی برای حجيم 
کردن عضالت در بدن سازی بايد از 70 درصد پروتئين استفاده 
کنند. کالً همه افراد بايد از 60 درصد نشاسته، 20 درصد 

پروتئين و 20 درصد چربی استفاده کنند.
52000 نفر زیر نظر پزشک

قهرمانی مشغول  ورزش  به  در کشور  نفر  ميليون  حدود 2/5 
هستند. اين افراد جزء گروه خاص تلقی می شوند. مثالً از قهرمانان 
تيم ملی هستند. ما 52 فدراسيون داريم و هر يک از اين ها اگر 
1000 نفر قهرمان داشته باشند، تعداد 52000 نفر زير نظر 

پزشک و کارشناس و مربی به مصرف مكمل ها مشغول هستند.

مکمل های زنان و مردان
دارند،  ضعيفی  سوخت وساز  چون  سالمندان  در  به طورکلی 
کمبودهای تغذيه ای هم حس می شود. مثاًل مصرف مكمل های 
آهن در خانم ها مفيد است. امگا 3 يا امگا 6 برای آن هايی 
که باالی 40 سال سن دارند توصيه می شود. مولتی ويتامين 
بهتر  که  گنجانده شده  کپسول  يک  در  ها  مينرال  به عالوه 
است يک روز در ميان مورداستفاده قرار بگيرد. مينرال ها 
و کلسيم و ويتامين D، امگا 3 و امگا 6 مكملی خوب برای 
خانم هاست. البته کپسول های خون ساز زمانی داده می شود 
که در آزمايش ها، هموگلوبين افراد زير 12 نشان داده شود. 
در غير اين صورت نيازی به مصرف مكمل خون ساز نيست. 
در آقايان از ترکيبات باال، کلسيم حذف می شود. چون خانم ها 
شرايط متفاوتی مثل بارداری و قاعدگی و يائسگی را متحمل 

می شوند.

زنان مراقب باشند
متأسفانه برخی بانوان به دليل اينكه تمايل به الغری دارند 
به مصرف پودرهای الغری که در آن از ترکيبات خطرناک 
استفاده شده است روی آورده اند که اين موضوع بايد حتماً 
که  زنان  برخی  اطالع رسانی شود. همچنين  مؤثر  به صورت 
به بدن سازی عالقه مند هستند گرايش به مصرف مكمل های 
پروتئينی، ويتامينی و نشاسته ای دارند که اين موضوع نيز 

بايد با نظر پزشک و متخصص همراه باشد.

به طورکلی در سالمندان 
چون سوخت وساز ضعیفی 
دارند، کمبودهای تغذیه ای 

هم حس می شود. مثاًل 
مصرف مکمل های آهن در 
خانم ها مفید است. امگا 
3 یا امگا 6 برای آن هایی 

که باالی 40 سال سن 
دارند توصیه می شود. 
مولتی ویتامین به عالوه 
مینرال ها در یک کپسول 
گنجانده شده که بهتر 
است یک روز در میان 

مورداستفاده قرار بگیرد
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کمبود آگاهی
سوء تغذیه ورزشکاران

نگاهی به جایگاه ریزمغذی ها
 در تغذیه ورزشکاران

دکتر محمد صمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای دکترای 
فعالیت های  پیشینه  از  است.  ورزشی  فیزیولوژی  تخصصی 
فدراسیون  در  ورزشی  تغذیه  تدریس  صمدی،  دکتر  آموزشی 
و  المپیک  ملی  آکادمی  المپیک،  ملی  کمیته  ورزشی،  پزشکی 

فدراسیون فوتبال از سال 1372 تاکنون است.
از کتب انتشاریافته وی نیز می توان به تغذیه ورزشی کاربردی، 
تغذیه  بررسی وضع  و  رژیم های غذایی  تغذیه  اساسی،  تغذیه 

اشاره کرد.

مقدمه
تعدادی از ریزمغذی ها در متابولیسم 
در  ازآنجایی که  و  دارند  نقش  انرژی 
میزان  سنگین  ورزشی  تمرینات 
انرژی در عضالت اسکلتی  ترن آور 
افزایش  استراحت  زمان  به  نسبت 
به  هم  آن ها  به  نیاز  می یابد،  زیادی 
به  توجه  با  می شود.  زیاد  قطع  طور 
و  ویتامین ها  کافی  دریافت  اینکه 

که  زمانی  است،  ضروری  سالمت  برای  معدنی  مواد 
نیازهای متابولیکی بدن باال باشد ازجمله در تمرینات 
ریزمغذی ها  مزمن  کمبودهای  طاقت فرسا،  ورزشی 
بروز می کنند. تمرینات ورزشی سنگین و منظم در 
بلندمدت ممکن است منجر به افزایش دفع تعدادی از 
ریزمغذی ها شده و یا نیاز به بعضی از آن ها را افزایش 
و  ویتامین ها  وضعیت  دوره ای  ارزیابی  بنابراین  دهد 
مواد معدنی در ورزشکاران ضروری به نظر می رسد تا 

در صورت نیاز نسبت به رفع کمبودها اقدام گردد.
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نیاز به ریزمغذی ها در ورزشکاران
ريزمغذی ها منبع مستقيم تأمين انرژی نيستند اما تعدادی 
و  پروتئين  کربوهيدرات،  از  انرژی  آزادسازی  در  آن ها  از 
)آهن(،  خون  در  اکسيژن  نقل وانتقال  دارند.  نقش  چربی 
عملكرد   ،)... پتاسيم،  )سديم،  بدن  مايعات  تعادل  تنظيم 
و عملكرد  به آسيب ساختار  پيشگيری  در  اکسايشی  ضد 
سی،  ويتامين  )سلنيوم،  آزاد  راديكال های  توسط  عضالت 
از جمله  منگنز(  و  روی، مس  ها،  بتاکاروتن  ای،  ويتامين 
وظايف ديگر ريزمغذی ها در تغذيه ورزشكاران است. تعدادی 
و  پانتوتنيک  اسيد   ،B3،B2 ،B1( گروه ب  ويتامين های  از 
بيوتين( و بعضی از مواد معدنی از جمله آهن، منيزيوم، مس 
و روی در متابوليسم کربوهيدرات به منظور توليد انرژی برای 
کار عضالت، ويتامين B6 در متابوليسم گليكوژن، آهن، مس، 
ويتامين B6، ويتامين B12 و اسيد فوليک در خون سازی 
در  روی  دارند.  نقش  فعال(  عضالت  به  اکسيژن  )انتقال 
برداشت دی اکسيد کربن از عضالت فعال و تبديل مجدد 
الکتات به گلوکز مؤثر است. ويتامين سی در غده فوق کليوی 
در توليد اپی نفرين نقش دارد که اين هورمون در ليپوليز 

)آزادسازی اسيدهای چرب از بافت چربی( مؤثر است.
 

نقش ریزمغذی ها در فرآیندهای 
متابولیکی مرتبط با ورزش

کمبود ريزمغذی ها در ورزشكاران:
تعيين وضعيت ريزمغذی ها در بدن به منظور عملكرد بهينه 
در ورزشكاران نيازمند ارزيابی مستمر دريافت های غذايی و 
اندازه گيری های آزمايشگاهی است. بااين وجود تاکنون فقط 
تعداد محدودی مطالعه در اين زمينه صورت گرفته است 
و در خيلی موارد به دليل کمتر گزارش کردن دريافت های 
مواد  دريافت های  برآوردهای  ورزشكاران،  توسط  غذايی 
ارزيابی  است.  بوده  واقعی  ميزان  از  کمتر  آن ها  در  مغذی 
 DRI,RDA, AI کفايت دريافت ريزمغذی ها بر اساس مقادير
صورت می گيرد. دريافت کم ريزمغذی ها معموالً منجر به 
کمبودهای غير بالينی )subclinical( می گردد که به شكل 
کاهش شاخص های بيوشيميايی ارزيابی وضعيت تغذيه و 

نقصان عملكردهای فيزيولوژيكی نمايان می گردد.
ورزشكاران  در  ريزمغذی ها  دفع  افزايش  يا  و  کم  دريافت 
می تواند منجر به کمبودهای غير بالينی مواد مغذی بشود. 
به عنوان مثال کمبود مزمن روی، منيزيوم، آهن و ريبوفالوين 
می تواند شاخص های فيزيولوژيكی مرتبط با ورزش مختل 
شاخص های  مغذی ها  ريز  اين  بالينی  غير  کمبود  کند. 
استقامت، مدت زمان تا خستگی، ظرفيت انجام کار، تبادل 
تنفسی، کارايی جسمانی و قدرت را کاهش و شاخص تعداد 
ضربان قلب را افزايش دهند. اين وضعيت با کاهش کيفيت 
کاهش  به  منجر  ريكاوری،  در  اختالل  و  ورزشی  تمرين 
اجرای ورزش در افراد می گردد. کمبودهای شديد يا بالينی 
يا  و  جذب  سوء  موارد  در  جز  ورزشكاران  در  ريزمغذی ها 

افزايش زياد مقادير دفعی، معموالً ديده نمی شود.
 

کاهش عملکرد ورزشی به دلیل 
کمبودهای مزمن ریزمغذی ها

مصرف مكمل ريزمغذی ها در ورزشكاران
برنامه  يک  از  بهره مندی  بر  عالوه  حرفه ای  ورزشكاران 
مصرف  مناسب  الگوی  يک  از  بايد  مناسب  غذايی 
تجويز  معموالً  کنند.  تبعيت  نيز  ورزشی  مكمل های 
ورزشی  رشته  سن،  جنس،  اساس  بر  غذايی  مكمل های 

 )A, B, C, D( گانه   4 گروه بندی  می گيرد.  صورت  و..... 
استراليا  ورزشی  علوم  انستيتو  توسط  غذايی  مكمل های 
می تواند به عنوان راهنمای مصرف مكمل ها مورداستفاده 
مجامع  تأييد  مورد  که  طبقه بندی  اين  در  بگيرد.  قرار 
علمی است مكمل هايی که اثربخشی آن ها در تحقيقات به 
اثبات رسيده است در گروه A قرارگرفته اند. خوشبختانه 
و  کلسيم  آهن،  مينرال،  مولتی ويتامين-  مكمل های 
ورزشكاران  در  قرار گرفته اند.  اين گروه  در  ويتامين دی 
به منظور  مينرال  مولتی ويتامين-  حرفه ای مصرف مكمل 
کمک به تأمين ريزمغذی های موردنياز می تواند سودمند 
دوندگان  به ويژه  ورزشكار  زنان  در  آهن  کمبود  باشد. 
استقامت، محتمل است بنابراين پس از بررسی وضعيت 
آهن  مكمل  از  می توان  کمبود،  تشخيص  و  بدن  آهن 
ارتقاء  ورزشكار  عملكرد  اين صورت  در  که  کرد  استفاده 
پيدا می کند. مصرف مكمل کلسيم در ورزشكارانی که در 
از منابع غذايی خوب کلسيم ازجمله  برنامه غذايی خود 
شير و فرآورده های آن به مقدار کافی استفاده نمی کنند 

توصيه می شود.
فسفر  و  کلسيم  هموستاز  در  مهمی  نقش  دی  ويتامين 
دارد.  سلولی  رشد  و  ژن  بيان  استخوان(،  )سالمت 
شناسايی گيرنده های اين ويتامين در اغلب بافت های بدن 
نشان دهنده نقش آن در جنبه های مختلف فيزيولوژيک و 
در  دی  ويتامين  است  مشخص شده  است.  بدن  سالمت 
عملكرد بهينه عضالت نقش دارد. مطالعات سال های اخير 
ورزشكاران  در  ويتامين  اين  کمبود  موارد  نشان دهنده 
در  شواهدی   )2010 Willis et al  ,2008 Lovell( است. 
دست است که نشان می دهند در ورزشكارانی که کمبود 
موجب  دی  ويتامين  ياری  مكمل  رادارند،  ويتامين  اين 
ارتقای عملكرد ورزشی به ويژه شاخص های قدرت، توان، 

سرعت عكس العمل و تعادل می گردد.
 Rodriguez NR, Di Marco NM, Langley S. Nutrition and

 athletic performance. Position of the American Dietetic

 Association, Dietitians of Canada, and the American

 ;2013  .College of Sports Medicine. J Am Diet Assoc

.1759:)12(113
 Lovell G. Vitamin D status of females in an elite gymnastics

.61-159:)2(2008,18 .program. Clin J Sport Med

 Willis K S. Vitamin D and Athletic Performance.
 .2010.The American College of Sports Medicine

.226-220.)4(9
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کاهش عملکرد ورزشی به دلیل 
کمبودهای مزمن ریزمغذی ها

 روی در برداشت دی اکسید 
کربن از عضالت فعال و تبدیل 
مجدد الکتات به گلوکز مؤثر 

است. ویتامین سی در غده فوق 
کلیوی در تولید اپی نفرین نقش 
دارد که این هورمون در لیپولیز 
)آزادسازی اسیدهای چرب از 

بافت چربی( مؤثر است
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گروه  مدیر  و  استاد  نیستانی،  تیرنگ  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه  و  تحقیقات 
شهید بهشتی است. متولد سال 1342 است 
و از سال 82 به این انستیتو آمده تا کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه تغذیه 
به انجام برساند. در راستای نقش ریزمغذی ها، 
به  وی  با   ... و  ویتامین ها  مغذی ها،  درشت 
گفتگو نشسته ایم. او معتقد است باید سواد 
تغذیه ای مردم ارتقاء پیدا کند تا شاهد حذف 

افراط و تفریط در مصرف مکمل ها باشیم.

سواد تغذیه ای 
و مصرف 

مکمل های غذایی
داده و ستاده ها را کنترل کنیم
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گرسنگی پنهان
سالمت پایدار

نقش ریزمغذی ها در سالمت انسان
نـوع  دو  مـا  تغذيـه  عالـم  در  کـه  بگوييـم  بايـد  ابتـدا  در 
مـواد مغـذی داريـم کـه بـه درشـت مغـذی و ريزمغـذی 
از  دسـته  آن  مغذی هـا،  درشـت  می شـوند.  دسـته بندی 
مـواد خوراکـی هسـتند کـه قابليت توليـد انـرژی در بدن را 
دارنـد. مثـل کربوهيدرات هـا و چربی هـا و پروتئين هـا. ايـن 
مـواد مولكول هـای بزرگـی داشـته و نقـش توليـد کالـری را 
بـر عهده دارنـد. به عنوان مثـال، کربوهيدرات هـا منبـع اصلی 
انـرژی در بـدن مـا هسـتند. ايـن مـواد بـه سـه گـروه قند، 
نشاسـته و فيبر تقسـيم می شـوند. بيشـترين کالـری بدن يا 
انـرژی را کربوهيدرات هـا توليـد می کننـد. کربوهيدرات هـا 
امـا  عهده دارنـد.  بـر  را  انـرژی  توليـد  اعظـم  بخـش 
ريزمغذی هـا، به صـورت مسـتقيم توليـد انـرژی نمی کننـد. 
ايـن مـواد کـه شـامل ويتامين ها و امـالح معدنی می شـوند، 
نقـش سـاختاری، ترميمـی و کاتاليـزوری را بـر عهده دارنـد. 
نقـش مهمـی در سوخت وسـاز انـرژی بـر عهده دارنـد، امـا 
بيشـتر  نمی کننـد.  انـرژی  توليـد  به تنهايـی  خودشـان 
ريزمغذی هـا، عـالوه بـر ويژگی هـای منحصربه فـرد، خاصيت 
آنتی اکسـيدانی بااليـی دارد و بـرای بـدن مفيـد هسـتند. 
عهـده  بـر  سـلول ها  تنظيمـی  نقـش  و  سـاختاری  نقـش 
ريزمغذی هاسـت. کلسـيم، فسـفر و منيزيـم کـه بافت هـای 
خـود  اسـتحكام  دندان هـا،  و  اسـتخوان ها  مثـل  سـخت 
را مرهـون آن هـا هسـتند. مثـاًل آهـن، فسـفر و گوگـرد در 
سـاختمان سـلول کار آيـی دارنـد؛ مثـل سـلول عضالنـی، 
گلبـول قرمـز خون و کبـد يا همين مـواد معدنـی می توانند 
نقـش بسـزايی در فعل وانفعـاالت توليـدی انـرژی به عنـوان 
کاتاليـزور عمـل کننـد. انقباضات عضالنـی و تحريک عصبی 
هم توسـط کلسـيم و فسـفر انجام می شـود. در صورت رژيم 
غذايـی نامناسـب يـا در صـورت افزايـش دفـع، اين مـواد از 

بـدن خارج شـده و نيـاز بـه آن هـا افزايـش پيـدا می کنـد.
به بيان ديگـر بـدن در حالـت عـادی يا در اسـتراحت، شـادی 
و خوشـحالی، عصبانيـت و حتـی از زمانـی کـه بـه غـذا فكر 
می کنيـد تـا جلـوی چشـمتان می آيـد تـا آن را می خوريد و 
هضـم و جـذب و دفع صـورت می گيرد، واکنش هـای ايمنی 
ريزمغذی هـا  و  مغذی هـا  درشـت  می دهـد.  رخ  بسـياری 
مكمـل هـم هسـتند و بايـد ديـد کـه چه ميـزان بـا يكديگر 
تناسـب دارنـد و ايـن هدايـت و رهبـری مرهون وجـود مواد 

الزم در امـر تنظيـم تغذيه اسـت.

گرسنگی پنهان
کمبـود مـواد مغـذی در بـدن بـه عوامـل مختلفـی از جمله 
سـن، جنـس و نـوع تغذيـه بسـتگی دارد. کمبود هـر يک از 
ريزمغذی هـا ماننـد زينـک، آهـن يـا ... تبعـات مختلفـی را 
بـه همـراه خواهـد داشـت. البته کاهـش و افزايـش اين مواد 
غذايـی در کنـار هـم بايد قـرار گيـرد و آميـزه ای از آن برای 
سـالمت بـدن می توانـد مفيـد باشـد؛ يعنی ممكن اسـت در 
بـدن فـردی ميـزان درشـت مغذی هـا بـاال و ريزمغذی هـا 
پاييـن باشـد و بالعكـس. کمبـود کربوهيدرات يـا پروتئين و 
چربـی نيـز مـی توانـد عـوارض بالينی در پی داشـته باشـد. 
پيـروی از يـک تغذيـه سـالم بـرای تـوازن ايـن مـواد مغذی 
ضـروری اسـت. کشـور ايران بـا کمبـود برخـی از ريزمغذی 
هـا روبروسـت کـه اقدامـات بسـياری در زمينـه رفـع ايـن 
کمبودهـا انجام شـده و يـا در حـال انجـام اسـت. هـر زمـان 
صحبـت از گرسـنگی می شـود، سـريع ذهنمـان بـه خالـی 
بـودن شـكم و تاميـن مـواد غذايـی کالـری زا ماننـد روغن، 

برنـج و شـكر معطـوف مـی شـود، درصورتی که کمبـود ريز 
مغـذی هـا پس از ايجـاد عالئم بالينـی مورد توجـه قرار می 
گيـرد. تأميـن درشـت مغذی ها بـدون توجه بـه ريزمغذی ها 
باعـث بـروز گرسـنگی سـلولی يا گرسـنگی پنهان می شـود. 
گرسـنگی پنهـان بـه ايـن نكته اشـاره دارد که ممكن اسـت 
فـرد شـكمش گرسـنه نباشـد ولـی سـلول ها دچـار کمبـود 
مـواد مغـذی بشـوند. گرسـنگی فقـط خالـی بـودن شـكم 
نيسـت بلكـه زمانی اسـت که تک تک سـلول های بـدن، نياز 
بـه غـذا دارنـد. وقتی بدن درشـت مغذی کـم دارد، به دنبال 
غـذا مـی رود ولـی ممكن اسـت فـرد از کمبـود ريزمغذی ها، 
مدت هـا بی خبر باشـد. بسـياری در صـورت بيش بـود انرژی 

از سـوءتغذيه سـلولی خـود خبـری ندارند.
 در ايـن ميـان نقـش پزشـک پررنـگ می شـود و وی بايـد 
تشـخيص دهـد و تأثيـر درسـت را پيـدا کنـد. راهكارهايـی 
کـه در سـطح جامعه بوده و سياسـت گذاران حوزه بهداشـت 
و درمـان بايـد اقدامـات را به درسـتی انجـام دهنـد. مراجعه 
مزاحمـت  نوعـی  چـون  نيسـت  کارسـاز  خانـه  بـه  خانـه 
به حسـاب می آيـد. بايـد مسـير  درسـتی بـرای شـناخت فقر 

ريزمغذی هـا در کشـور مشـخص شـود.

ویتامین ها 
ويتامين هـا در نـوع خـود از پيچيدگـی بسـياری برخـوردار 
 A، B، D، هسـتند. حضـور و کمبـود ويتامين هـا ازجملـه
E و ... هـر يـک نقش هـای متفاوتـی را ايفـا می کننـد. در 
کشـورهای پيشـرفته مثـل اياالت متحـده و اروپـا و ... فقـر 
ويتامين هـا ازجملـه ويتاميـن D بـه چشـم می خـورد. اميد 
اسـت تا سـال های آتـی فقـر ناشـی از ويتامين ها در کشـور 

گرسنگی پنهان به این نکته اشاره 
دارد که ممکن است فرد شکمش 
گرسنه نباشد ولی سلول ها 
دچار کمبود مواد مغذی بشوند. 
گرسنگی فقط خالی بودن شکم 
نیست بلکه زمانی است که تک تک 
سلول های بدن، نیاز به غذا دارند. 
وقتی بدن درشت مغذی کم دارد، 
به دنبال غذا می رود ولی ممکن 
است فرد از کمبود ریزمغذی ها، 
مدت ها بی خبر باشد
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بهبـود پيـدا کند.
ويتامين هـا نقـش سـاختاری دارند. مثـاًل ويتامين E موجود 
در سـلول هـا تنظيـم سـرعت واکنش هـای بيوشـيميايی و 
تكثيـر سـلول ها را بـر عهـده دارد؛ بنابرايـن ايـن ويتاميـن 
می توانـد بـه بـدن در مقابـل بسـياری از بيماری هـا کمـک 
راديكالهـای  صدمـات  برابـر  در  سـلول ها  محافظـت  کنـد. 
آزاد نيـز ازجملـه وظايـف ايـن ويتاميـن به حسـاب می آيـد. 
سـرعت تكثيـر سـلول ها در بـدن متفـاوت اسـت. مثـاًل در 
غشـای داخلـی روده، ايـن سرعت باالسـت. چـون ايـن غشـا 
پوسـته ريـزی فراوانی دارد. بسـياری از پوسـته های روده در 
زمـان دفـع، می ريزند. آهن در سـاخت اين پوسـته غشـايی 
نقـش مهمـی را بـر عهـده دارد. تكثيـر سـلول ها در روده و 
سـلول های جنسـی در مـردان و در بقيـه نقـاط مثل اعصاب 
اتفـاق می افتـد کـه اگـر تكثيـر سـلول ها زيـاد باشـد، آثـار 
مخربـی را بـه همـراه خواهـد داشـت. نظـم تكثيـر سـلولی 
بسـيار مهم اسـت. در بدن مـا مقداری از سـلول های مخرب 
و سـرطانی بـه وجـود می آيـد. اگر مكانيسـم ها خـوب عمل 

نكننـد، فاجعـه پيـش می آيد.
متابوليسـم کربوهيدرات هـا و چربی هـا به هم مرتبط اسـت. 
بـدن  بـدن نمی رسـد، چربـی در  بـه  وقتـی کربوهيـدرات 
بـدن  نتيجـه مـوادی در  ناقـص می سـوزد و در  به صـورت 
توليـد می شـود که سـالمت بـدن را بـه مخاطره مـی اندازد. 
وجـود مقاديـر کافـی برخـی ويتاميـن ها بـرای متابوليسـم 
 A و دفـع ايـن مـواد زائـد ضـرورت دارد. کمبـود ويتاميـن
و به خصـوص ويتاميـن D مشـكالتی از سـر تـا نـوک پـا را 
ايجـاد می کنـد، از افسـردگی و اختـالالت عصبـی گرفتـه 
انـواع  و  ايمنـی  اختـالالت  و عـروق،  قلـب  بيماريهـای  تـا 
سـرطان ها. پوکـی اسـتخوان کـه مهمتريـن اختـالل ناشـی 

از کمبـود ويتامين D اسـت ، سـبب شكسـتگی دسـت وپا و 
لگـن در سـالمندان می شـود.

کمبـود ويتاميـن B در انـواع رژيـم غذايـی خيلـی کمتـر 
وجـود دارد؛ امـا کمبـود ويتامين D جهان شـمول اسـت. در 
ايـران طبـق آمـاری کـه در سـال 93-92 گرفتـه شـد، در 
سـنين و جغرافيـای مختلـف، از 55 تـا 100 درصـد فقـر به 
چشـم می خـورد يعنـی نيمـی از جامعـه دچار فقـر ويتامين 
D اسـت. وزارت بهداشـت و تمامـی مراکـز تحقيقـی درگير 
برطـرف کـردن ايـن فقـر شـده اند و بـه فكـر مبـارزه بـا آن 
هسـتند. درواقـع کمبـود ايـن ويتاميـن نشـانه هايی نظيـر 
افسـردگی، اختـالالت روحـی، کاهـش تـوان ماهيچـه ای و 
اسـتخوانی را بـه همراه دارد. يكی از بهتريـن منابع تغذيه ای 
سرشـار از ويتاميـن D ماهی هـای پرچـرب يـا روغـن ماهی 

و زرده تخم مـرغ اسـت.
بحـث ويتامين هـا بسـيار پيچيدگـی دارد و زمان بـر اسـت. 
در کشـورهای پيشـرفته مثـل اياالت متحده و اروپـا و ... فقر 
ويتاميـن D وجـود دارد. بسـيار اميد اسـت که در سـال های 

آتـی بتـوان اين فقـر را جبـران کرد.
فقـر و کمبـود ويتامين A نيز در مناطقی از کشـور کمابيش 
مالحظـه می شـود. مثاًل در سيسـتان و بلوچسـتان و مناطق 
جنوبـی کـه بـه لحاظ وضعيـت اقتصـادی و بهداشـتی دچار 
مشـكل هسـتند، شـيوع بيشـتری دارد. در بسـياری از کتب 
تغذيـه بالينـی کمبـود ويتاميـن A را به نوعـی فقـر در غنـا 
در   A ويتاميـن  منابـع  جوامـع  از  بسـياری  در  می داننـد. 
دسـترس هسـت ولی آگاهی برای مصـرف آن ندارند و دچار 
کمبـود می شـوند. اقـدام عملياتی خـاص مثل بسـته غذايی 
و مكمل هـا يـا از راه خوراکـی يـا تزريقـی صـورت می گيـرد 
امـا شـايد نيـازی بـه ايـن مـوارد تكميلـی نباشـد. ايـن هم 

سرعت تکثیر سلول ها در 
بدن متفاوت است. مثاًل در 
غشای داخلی روده، این 

سرعت باالست. چون این غشا 
پوسته ریزی فراوانی دارد. 
بسیاری از پوسته های روده 
در زمان دفع، می ریزند. آهن 

در ساخت این پوسته غشایی 
نقش مهمی را بر عهده دارد
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به اين علـت اسـت کـه شناسـايی مـواد غذايـی در مناطـق 
بومـی انجام نشـده اسـت. بايـد اين را شناسـايی کـرده و راه 
قـرار دادن آن را در سـفره غذايـی پيـدا کنيـم. در بسـياری 
از مناطـق بـه مـواد غذايـی بومـی بی توجهـی و بی مهـری 
می شـود. مثـاًل غذايـی بـه نام بـز قورمه کـه در کرمان پخت 
می شـود، منبـع غنـی از ويتامين هـا و مـواد معدنـی را دارد؛ 
امـا هنـوز ايـن علـم بـه آن ها داده نشـده اسـت کـه به جای 
کننـد..  اسـتفاده  محلـی  غـذای  ايـن  از  کالبـاس  مصـرف 
بينايـی کـودکان  A هـم می توانـد روی  کمبـود ويتاميـن 
تأثيـر داشـته باشـد و هم در بانـوان باعث ضعف در سيسـتم 
دفاعی بدن و ايجاد عالئم پوسـتی شـود. خشـک و شـكننده 
شـدن پوسـت و مـو و افزايـش ريـزش مـو از عالئـم کمبـود 

ايـن ويتاميـن به حسـاب می آيـد.

عملکرد آهن 
ــاز  ــل خون س ــوان عام ــردم به عن ــه م ــن را هم ــر آه عنص
ــول  ــت. مولك ــتی اس ــر درس ــن تعبي ــه اي ــند. البت می شناس
ــا  ــن را ب ــم آه ــش اعظ ــون، بخ ــردش خ ــن در گ هموگلوبي
خــود بــه همــراه دارد. بنابرايــن کمبــود آهــن، کم خونــی را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ امــا يــک تفكــر اشــتباه در مــورد 
کمبــود آهــن ايــن اســت کــه همــه فكــر می کننــد، اوليــن 
نشــانه کمبــود آهــن، کم خونــی اســت. درصورتی کــه 
مهم تريــن نشــانه  آن، عــدم تمرکــز اســت. آهــن در کارکــرد 
ذهنــی مــا دخالــت دارد. خانم هــا طــی دوران بــاروری يعنــی 
تقريبــاً از ســيزده تا پنجاه ســالگی ميــزان قابل توجهــی از 
آهــن بــدن خــود را از طريــق قاعدگــی از دســت می دهنــد. 
قاعدگــی،  بی نظمی هــای  دنبــال  بــه  ميــزان  ايــن 
خونريزی هــای زيــاد، فيبــروم هــای رحمــی و حتــی برخــی 
توده هــای بدخيــم يــا خــوش خيــم رحمــی بيشــتر خواهــد 
شــد. درنتيجــه کمبــود آهــن در خانم هــا بســيار شــايع تر از 
آقايــان اســت. در بســياری مــوارد کمبــود آهــن در خانم هــا 
باکــم خونــی بــروز نمی کنــد و حتــی بــا کمبــود روی همــراه 
می شــود کــه عالئمــی مثــل خســتگی زودرس، ريــزش مــو 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــزی را ب ــوان مغ ــرد و ت ــش کارک و کاه
داشــت. از ميــان ويتامين هــا و امــالح، خانم هــا بيشــتر 
 D ــن ــن A، ويتامي ــن، روی، ويتامي ــود آه ــرض کمب در مع
و کلســيم هســتند. شــايد اوليــن تصــور از کمبــود آهــن در 
يــک خانــم، کم خونــی، رنگ پريدگــی و ضعــف ناشــی از آن 
باشــد، امــا اثــرات کمبــود دريافــت و جــذب آهــن در بــدن 
بســيار وســيع تر اســت. همچنيــن دســتگاه ايمنــی بــا بــروز 
اختــالل در دريافــت آهــن، بســيار ضعيــف شــده و شــخص 
ــازی  ــی و خون س ــتم ايمن ــود. سيس ــار می ش ــرعت بيم به س
بــا کمبــود آهــن دچــار نقــص می شــود و در مــوارد مزمــن، 
حتــی مغــز اســتخوان را نيــز درگيــر می کنــد. در ايــن زمــان 
ممكــن اســت مكمــل آهــن داده شــود. بايــد بــه يــاد داشــت 
کــه مصــرف مكمــل آهــن فقــط بايــد تحــت نظــر پزشــک 
ــرف  ــون مص ــرد چ ــورت بگي ــاز ص ــورد ني ــزان م ــه مي و ب
نادرســت آن ممكــن اســت باعــث بــروز ســكته قلبــی شــود. 
ــه شــد، نقــش بســزايی  ــه گفت ــود آهــن همان طــور ک کمب
ــت  ــه عفون ــدن دارد و آن را مســتعد ب ــی ب ــرد ايمن در کارک
ــم  ــل می گويي ــن دلي ــه اي ــد. ب ــب می کن ــای فرصت طل ه
عفونت هــای فرصت طلــب چــون جرم هــای بيمــاری در 
ــض  ــد و به مح ــدا نمی کنن ــروز پي ــال ب ــادی مج ــت ع حال
ــت  ــه عفون ــوند، ب ــک می ش ــی باري ــای ايمن ــه بازوه اينك

ــوند. ــر می ش منج

عملکرد روی
عنصـر روی در واکنش هـای بيولوژيكـی بسـياری در بـدن 
دخالـت دارد و نقـش مهمـی را در بهبـود عملكـرد سيسـتم 
ايمنـی ايفـا مـی کنـد. همچنيـن در واکنـش هـای هضم و 
جـذب و دفاع آنتی اکسـيدانی بـدن موثر اسـت. در کودکان، 
کمبـود روی سـبب  نقصـان در رشـد می شـود کـه هنـوز 
هـم علـت آن به درسـتی مشـخص نيسـت. اين عنصـر برای 
سـالمت پوسـت و مـو مهم اسـت. کمبـود روی سـبب ايجاد 
عالئـم پوسـتی و مويـی می شـود. ريـزش مـو و تنک شـدن 
آن مـی توانـد بـه علـت کمبـود روی باشـد. عنصـر روی در 
خون سـازی هـم نقـش دارد. فـردی کـه کمبـود روی دارد، 

دچـار کم خونـی می شـود.

خاستگاه کمبود بالینی روی
ــی روی  ــود بالين ــد خاســتگاه کمب ــه بداني ــب اســت ک جال
ــی  ــگ جهان ــه جن ــان آن ب ــوده و زم ــر ب ــران و مص از اي
ــد  ــربازگيری کنن ــه س ــرای اينك ــان ب ــردد. آن زم برمی گ
بودنــد.  بــرای مشــموليت گذاشــته  را  شــرايط ســنی 
بعدازاينكــه آزمايش هــا روی ســربازان انجــام شــد، متوجــه 
شــدند آن هايــی کــه در اســتان فــارس زندگــی می کردنــد، 
همگــی کمبــود روی در خونشــان مشــهود بــود. ايــن 
ــود. وقتــی از دوســت شــيرازی  ــب ب ــرای مــن جال مــورد ب
ــن اســتان پخــت  ــی در اي ــه نان ــد ک خــود پرســيدم، گفتن
ــت در آن  ــر درس ــه تخمي ــک ک ــان تن ــام ن ــه ن ــود ب می ش
ــذب  ــع ج ــود مان ــيتيک موج ــيد س ــود و اس ــام نمی ش انج
ــه  ــالت ب ــتيک در غ ــيد اس ــه اس ــر چ ــود. اگ ــک ميش زين
طــور طبيعــی وجــود دارد امــا انجــام فراينــد تخميــر ســبب 
تجزيــه آن ميشــود، افــزودن جــوش شــيرين جهــت افزايش 
ــفانه  ــود.  متأس ــذب روی ميش ــع ج ــر مان ــرعت تخمي س
کمبــود روی در ميــان ايرانيــان به خصــوص کــودکان و 
ــی  ــای اصل ــی از علت ه ــايع اســت و يك ــا بســيار ش خانم ه
ــی  ــی آن يعن ــع غن ــی از مناب ــودن يك ــترس نب آن در دس
ــای  ــرف نان ه ــت. مص ــور اس ــبوس دار در کش ــای س نان ه
ــيم در  ــن و کلس ــذب روی، آه ــدت ج ــده به ش ــر ش تخمي
بــدن را مهــار می کنــد. نبايــد فرامــوش کنيــم کــه کمبــود 
روی در پســران می توانــد منجــر بــه اختــالل در بلــوغ 

شــود.

نقش مکمل های غذایی
همان طـور کـه از نامـش پيداسـت، يعنـی رژيـم غذايـی را 
تكميـل می کنـد. اگـر برنامـه غذايـی يک فـرد تغذيه سـالم 
باشـد و از گروه هـای غذايی بنـا به نياز غذايی فـرد گنجانده 
شـود، نيـاز به مصـرف مكمل نيسـت. در حال حاضـر نياز به 

ويتاميـن D در کشـور بـه چشـم می خورد.
نيـاز بـه دريافـت مكمـل هـای غذايـی در برخی گـروه های 
سـنی و جنسـی ماننـد نـوزادن شـير خـوار، مـادران بـاردار 
و شـيرده و دختـران در سـن بلـوغ وجـود دارد.  مكمل هـا 
تأميـن بخشـی از نيازهـا را بـر عهـده دارد. به هميـن خاطر 
کـه  می آينـد  جديـدی  هـای  مكمـل  هـرروز  کـه  اسـت 
ترکيبـات مشـابهی هـم دارنـد. اگـر برنامـه غذايـی درسـت 
باشـد، نيـازی بـه مصـرف مكمل ها نيسـت ولی عمـوم مردم 
از آن اسـتقبال می کننـد و تـا کپسـولی را قـورت ندهنـد، 
باورشـان نمی شـود کـه تأميـن مـواد موردنيـاز در بدنشـان 
صـورت گرفتـه اسـت. بايـد دقت داشـت کـه ايـن مكمل ها، 

برهم کنـش يـا تداخـل باهـم نداشـته باشـند. 

ریزمغذی ها، نقش ساختاری، 
ترمیمی و کاتالیزوری در بدن 
بر عهده دارند. نقش مهمی 
در سوخت وساز انرژی بر 
عهده دارند، اما خودشان 
به تنهایی تولید انرژی نمی کنند. 
برخی ریزمغذی ها، عالوه بر 
ویژگی های منحصربه فرد، 
خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی 
دارد و برای بدن مفید هستند.

گرسنگی پنهان
سالمت پایدار
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 دکتر فرزاد شیدفر، دارای مدرک دکترای تخصصی 
عضو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بالینی  غیر 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با 15 سال 
سابقه در این زمینه است. وی درزمینه رشته خود و 
همچنین به صورت خاص درباره بیماری های دیابت و 
قلب، فعالیت های تحقیقاتی بسیاری را عرضه کرده 
همچنین  و  ریزمغذی ها  نقش  مورد  در  او  با  است. 
مکمل های غذایی در سالمت انسان ها به بحث و گفتگو 
غذایی  مواد  کمبود  است  معتقد  نشسته ایم. شیدفر 
در برخی از مناطق جغرافیایی امری بدیهی است و به 
همین جهت گریزی از مصرف مکمل های غذایی وجود 
تا  باشد  آگاهانه  مکمل ها  از  استفاده  باید  ولی  ندارد 

نیازهای علمی پوشش داده شود.

مکمل یاری چیست؟
 مصرف مکمل ها باید آگاهانه باشد
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انسان  سالمت  در  غذایی  مکمل های  نقش     
چیست؟

در ابتدا بايد بگويم که مكمل های غذايی، در برخی از افراد 
که در شرايط خاص قرار داشته و دريافت غذايی مناسب را 
ندارند، استفاده می شود اما در افرادی که از الگوی غذايی 
نياز  اين  است  ممكن  می کنند،  استفاده  متعادل  و  سالم 
وجود نداشته باشد. اين امكان وجود دارد که ما هميشه 
الگوی غذای مناسبی نداشته باشيم و برخی از غذاها را 
بيشتر يا کمتر مصرف کنيم يا حتی برخی از مواد مغذی 
از  استفاده  بنابراين  باشند؛  از سفره غذايی ما حذف شده 
مكمل های غذايی اجتناب ناپذير است. حتی ممكن است 
به تصور خودمان، سفره غذايی ما کامل باشد اما برخی از 
مواد موردنياز بدنمان در آن به ميزان کم وجود داشته باشد 
و ميزان موردنياز بدن از مواد مغذی تأمين نشود؛ بنابراين 
می دانيم  اجتناب ناپذير  را  غذايی  مكمل های  از  استفاده 
چون ممكن است در آن زمان و شرايط خاص برای آن فرد 

خاص موردنياز قرار بگيرد.
 مثالً فرد ممکن است به چه مکمل غذایی نیاز 

پیدا کند؟
مكمل هــا بســيار زيــاد هســتند. يكــی از مهم تريــن 
ــن در  ــن ويتامي ــت. اي ــن D اس ــل ويتامي ــا، مكم آن ه
مــواد غذايــی بــه ميــزان کــم وجــود دارد و مقــدار 
ــی  ــم در برخ ــر ه ــت. اگ ــاد نيس ــی آن زي قابل دسترس
ــت  ــن اس ــد، ممك ــته باش ــود داش ــی وج ــواد غذاي از م
ــن  ــن ويتامي ــد. اي ــر نباش ــش امكان پذي ــرف مداوم مص
ــا جگــر ماهــی و ... وجــود  ــا شــير پرچــرب ي در کــره ي
دارد ولــی اگــر مصــرف ايــن مــواد غذايــی را بــاال بريــم، 
ميــزان مصــرف بقيــه مــواد غذايــی بــاال مــی رود؛ يعنــی 
ــلماً  ــرد. مس ــتفاده ک ــرب اس ــير پرچ ــوان ش ــايد نت ش
امــكان دسترســی بــه همــه ايــن مــواد خوراکــی در هــر 
زمــان وجــود نــدارد. يــا اينكــه در کشــور مــا تابــش نــور 
ــا دسترســی  ــدارد ي ــاب به صــورت مناســب وجــود ن آفت
ــه مــوارد  ــه آن بســيار کــم اســت؛ بنابرايــن در اين گون ب
ــز  ــد کــه تجوي ــز می شــوند. ناگفتــه نمان مكمل هــا تجوي
ايــن دســته از مــواد مكمــل بايــد زيــر نظــر کارشــناس 

مربوطــه باشــد.
انسان ها  سالمت  در  تأثیری  چه  ریزمغذی ها    

دارند؟
ريزمغذی ها برای سالمت بدن بسيار مؤثر و مهم هستند؛ مثل 
آهن، روی، مس، يد و ... که اهميت بااليی دارند. جذب اين 
مواد از طريق غذای روزمره زياد نبوده و در شرايط خاص 
هم نيازی به مصرف آن ها وجود دارد. مكمل های ريزمغذی 
در وضعيت های سنی و جنسی به تفكيک تجويز خواهد شد.

  کمبود این ریزمغذی ها چه تبعاتی را
 می تواند در پی داشته باشد؟

تأثيرات  افراد مختلف  ريزمغذی ها در  کمبود 
طبيعتاً  و  گذاشت  خواهد  را  متفاوتی 
باعث بروز بيماری های گوناگونی می شود. 
مثالً کمبود آهن، موجب بروز کم خونی، 

مصرف مولتي ویتامین
 به پیشگیري از سرطان 
پستان كمک مي كند 

سرعت زوال عقل را با 
ویتامین E كاهش دهیم 

يــک مطالعــه کــه بــه تازگــي انجــام شــده اســت نشــان مــي 
دهــد کــه مصــرف مكمل هــاي معدنــي و مولتــي ويتامين 
هــا در پيشــگيري و مقابلــه بــا ســرطان پســتان کمــک 
ــي  ــي و مولت ــاي معدن ــل ه ــد.  مصــرف مكم ــي کن م
ويتاميــن هــا نــه تنهــا بــدن را تقويــت مــي کنــد، بلكــه 
ــده  ــام ش ــكا انج ــه در آمري ــه ک ــن مطالع ــاس اي براس
ــا ســرطان پســتان در  ــه ب ــه پيشــگيري و مقابل اســت ب
زنــان يائســه کمــک مــي کنــد. محققــان آمريكايــي در اين 
مطالعــه 161 هــزار زن يائســه 50 تــا 79 ســاله را مــدت هفــت 
ســال مــورد بررســي قــرار دادنــد. در ايــن مــدت هفــت هــزار و 728 
زن بــه ســرطان پســتان مبتــال شــدند. در ايــن مطالعــه، از هــر ده زن، چهــار زن پيــش از ابتــال بــه 
ســرطان و در مــدت بيمــاري هــر روز مكمــل مصــرف مــي کردنــد. دانشــمندان بــا در نظــر گرفتــن 
عوامــل ديگــري کــه ممكــن اســت ســالمت فــرد را تحــت تاثيــر قــرار دهــد نظيــر مصــرف ســيگار، 
الــكل، ســن، وزن و فعاليــت هــاي فيزيكــي بــه ايــن نتيجــه رســيدند زنانــي کــه مكمل مصــرف مي 
کردنــد، بهتــر توانســتند بــا ايــن بيمــاري مقابلــه کننــد. ايــن مطالعــه نشــان داد کــه ميــزان مرگ و 
ميــر زنــان يائســه مبتــال بــه ســرطان تهاجمــي پســتان که مكمــل هــاي معدنــي و مولتــي ويتامين 
مصــرف مــي کننــد، نســبت بــه بيمارانــي کــه مكمــل مصــرف نمــي کننــد 30 درصــد کمتر اســت. 
 Breast Cancer Research and Treatment نتايــج اين مطالعــه در مجلــه آمريكايــي

منتشــر شــده اســت.

مصــرف ويتاميــن E رونــد زوال عقــل را در بيمــاران مبتــال بــه 
آلزايمــر کنــد مــی کنــد. دکتــر ˈموريــس دبليو.دايســكنˈ 
ــه  ــكی ˈمين ــای پزش ــت ه ــز مراقب ــش از مرک و همكاران
پليــسˈ در يــک مطالعــه ميــزان تاثيرگــذاری ويتاميــن 
E، داروی ممانتيــن ) از داروهــای بيمــاری آلزايمــر(، و 
همچنيــن ترکيبــی از شــيوه هــای درمانــی زوال ذهــن 
ــه آلزايمــر بررســی  را در عملكــرد در بيمــاران مبتــال ب
کردنــد. در ايــن مطالعــه 613 شــرکت کننــده، بازدارنــده 
̍اســتيل کوليــن اســترازˈ دريافــت کردنــد. اســتيل  )آنزيــم( 
ــطح و  ــه س ــت ک ــيميايی اس ــاده ش ــی م ــتراز نوع ــن اس کولي
مــدت زمــان عملكــرد اســتيل کوليــن انتقــال دهنــده هــای عصبــی 
را افزايــش مــی دهــد. نتيجــه ايــن مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف ويتاميــن ايــی بــرای حــدود دو 
ســال زوال ذهــن را در بيمــاران مبتــال بــه آلزايمــر تــا حــدود 19 درصــد کاهــش مــی دهــد. بيماری 
آلزايمــر يــک نــوع اختــالل عملكــرد مغــزی اســت کــه بتدريــج توانايــی هــای ذهنــی بيمــار تحليل 

مــی رود. بارزتريــن تظاهــر زوال عقــل اختــالل حافظــه 
ــج  ــوالً بتدري ــه معم ــالل حافظ ــت. اخت اس
ــد. حــل  ــی کن ايجــاد شــده و پيشــرفت م
کــردن جــدول، کار کــردن بــر روی دســتگاه 
موســيقی، ورزش کــردن، تمــاس با دوســتان 
و خــوردن ماهــی مــی تواننــد خطــر ابتــال به 
بيمــاری آلزايمــر را کاهش دهنــد. نتيجه اين 
 ournal of the Americanتحقيقــات در نشــريه

Medical Association منتشرشــده اســت.

تغذیه
شناسی مکمل 

مصاحبه اختصاصی با دکتر فرزاد شیدفر
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اختالل در رشد، رنگ پريدگی و تغييرات ساختاری در زبان و 
خلق وخو در شرايط طوالنی مدت می شود. مثالً کمبود يد در 
زمان بارداری، باعث بروز عقب ماندگی شديد ذهنی در کودک 
خواهد شد که عوارضی جبران ناپذير به همراه خواهد داشت. 

کمبود روی هم باعث ايجاد اختالل در رشد خواهد شد.
 مصرف سرخود مکمل ها چه مشکالتی را به وجود 

خواهد آورد؟
مصرف اين مواد مغذی، مانند تيغی دو لبه است. مكمل ها 
نيز به نوبه خود می تواند عوارض خاصی داشته باشد. ميزان 
دريافتی در منابع مختلف متفاوت بوده و اگر بيش از ميزان 
تعيين شده مصرف شود نيز عوارضی را در پی دارد. مثالً مصرف 
بيش ازحد مكمل ويتامين D، باعث بروز مسموميت، سنگ های 
کليه يا عوارض ادراری و مشكالت استحكام استخوانی و ... 

خواهند شد.
سالمتی  در  ویتامین ها  نقش  مورد  در  اما  و    

انسان ها...
در  و  هستند  ريزمغذی ها  از  دسته ای  هم  ويتامين ها 
هر ماده مغذی، يک مقدار دريافتی خاص توصيه شده 
است. اگر فرد ويتامين موجود در مكمل را به ميزان 
مناسب مصرف کند، دچار مشكل نخواهد شد و عملكرد 
بهينه ای نيز خواهد داشت اما اگر کافی نباشد، تأثيرات 
خود را به مانند کمبود بقيه مواد مغذی می گذارد. مثاًل 
کمبود ويتامين A تأثيرات خود را روی پوست و مو و 
... و کمبود ويتامين C در مشكالت خونی و اختالل در 

استحكام بدنی می گذارد.
  وضعیت جهان شمولی مکمل ها چطور است؟

همه  در  و  است  کلی  اصل  يک  مكمل ها،  مصرف 
اگر فردی متوجه شد در  منابع علمی صادق است. 
است  کم  او  دريافتی  غذايی  مواد  ميزان  منطقه ای 
موردنياز  ميزان  از  کمتر  خاص  شرايط  خاطر  به  يا 
مكمل  حتماً  بايد  می کند،  دريافت  مغذی  مواد 
مصرف کند. کمبود مواد غذايی در برخی از مناطق 
جغرافيايی امری بديهی است و در برخی از مناطق 
سردسير  مناطق  در  مثاًل  است  شديدتر  جغرافيايی 
 A ويتامين  کمبود  است.  شايع   D ويتامين  کمبود 
... ديده  و  بنگالدش  و  در برخی کشورها مثل هند 
اين  برای  اقدامات مبارزه ای خاص  بايد  می شود که 

سوءتغذيه ها صورت بگيرد.

 B مکمل هاي ویتامین هاي
از خطر ابتال به سکته مغزي 

جلوگیري مي كند 

مصرف مولتی ویتامین 
حافظه را تقویت می كند 

جديدتريــن مطالعــات دانشــمندان چينــي نشــان مــي دهــد 
کــه مصــرف ويتاميــن هــاي گــروه B از خطــر ابتــال بــه 
ســكته مغــزي جلوگيــري مــي کنــد. پيــش از ايــن اعالم 
ــروه B در  ــاي گ ــن ه ــتر ويتامي ــه بيش ــود ک ــده ب ش
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــو نقــش مهمــي دارن ســالمت پوســت و م
جــز مــادران آينــده کــه بــراي جبــران کمبــود ويتاميــن 
ــت  ــاي نخس ــاه ه ــک در م ــيد فولي ــان اس ــا هم B۹ ي
بــارداري ايــن ويتاميــن بــه آنهــا تجويــز مــي شــود، غالبــا 
فرامــوش مــي کنيــم کــه برخــي ويتاميــن هــاي ايــن گــروه 
بــراي تقويــت سيســتم ايمنــي بــدن الزم اســت. تــازه تريــن مطالعات 
دانشــمندان دانشــگاه ژنگــژوي در چيــن کــه نتايــج آن در مجلــه Norology منتشــر شــده اســت 
نشــان مــي دهــد ويتاميــن هــاي گــروه B بــراي تشــكيل ســلول هــاي خونــي ضــروري هســتند و 
بــه ايــن ترتيــب مــي تواننــد تــا 7 درصــد از خطــر ابتــال بــه ســكته مغــزي پيشــگيري کننــد. در 
ايــن تحقيــق، دانشــمندان 55 هــزار نفــر را مــدت 6 مــاه تحــت نظــر گرفتنــد. نيمــي از ايــن افــراد 
در ايــن مــدت مكمــل هــاي ويتاميــن B و بقيــه نيــز دارونمــا مصــرف کردنــد. در ايــن مــدت در 
مجمــوع 2471 ســكته مغــزي ثبــت شــد کــه نشــان مــي دهــد افــرادي کــه ويتاميــن B مصــرف 
مــي کردنــد نســبت بــه افــرادي کــه دارونمــا مصــرف مــي کردنــد، هفــت درصــد کمتــر در معــرض 
خطــر ســكته مغــزي قــرار دارنــد. بــا ايــن حــال محققــان تاکيــد دارنــد کــه قبــل از مصــرف هــر 
نــوع مكملــي بايــد بــا پزشــک معالــج خــود مشــورت کــرد. ويتاميــن هــاي B از مــواد مغــذي مهــم 
بــراي بــدن هســتند و آنهــا در مــواد غذايــي مختلفــي از جملــه غــالت ســبوس دار، ســيب زمينــي، 

مــوز، لوبيــا و عــدس يافــت مــي شــوند.

ــای  ــه مكمل ه ــرف روزان ــد، مص ــی جدي ــاس پژوهش ــر اس ب
ــلول های  ــدی س ــش کارآم ــا افزاي ــد ب ــی می توان ويتامين
ــای  ــر ج ــر حافظــه ب ــرات ســودمندی را ب ــزی، تاثي مغ
ــان  ــد. محقق ــز می کاه ــرعت زوال مغ ــته و از س گذاش
ــی  ــی پژوهش ــتان ط ــا انگلس ــورث آمبري ــگاه ن دانش
ــه ای از مكمل هــای  ــار هفت ــد کــه مصــرف چه دريافتن
قابــل  مثبــت  تغييــرات  بــروز  باعــث  ويتامينــی 
ــود و  ــز می ش ــی مغ ــای الكتريك ــری در فعاليت ه اندازه گي
ايــن امــر، طــی پاســخگويی بــه آزمون هــای ارزيابــی حافظــه 
مشــهود بــوده اســت. بــر اســاس ايــن گــزارش، بــدن انســان بــرای 
عملكــرد مناســب و حفــظ ســالمت بــه 13 ويتاميــن نيــاز دارد کــه هــر يــک از ايــن ويتامين هــا نيز 
نقشــی جــدا را در بــدن ايفــا می کننــد. بــرای مثــال ويتاميــن C ســالمت ســلول را حفــظ می کنــد، 
ــد و  ــظ می کن ــلول را حف ــاختار س ــن E س ــد، ويتامي ــم می کن ــدن را تنظي ــن D کلســيم ب ويتامي
انــواع ويتاميــن B نيــز حــوزه وســيعی از عملكردهــای بدنــی را پوشــش می دهــد. دکتــر »ديويــد 
کنــدی«، محقــق تغذيــه در رابطــه بــا نتايــج ايــن تحقيــق می گويــد کــه شــواهد بــه دســت آمــده 
محــدود اســت امــا پژوهش هايــی نظيــر ايــن تحقيــق بــر بعضــی اثــرات مفيــد احتمالــی اشــاره دارد 
و بايــد در نظــر داشــت عملكــرد بهينــه فعاليت هــای مغــزی مســتلزم وجــود ميــزان کافــی از تمــام 

ــت. ــا اس ويتامين ه
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استفاده بهینه از مکمل ها
مقابله با سوء تغذیه

 نیاز روزانه بدن به 

ویتامین ها و مکمل ها
 چقدر و چگونه است؟

دکتر سید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه و دانشیار گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و 
علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. فوق لیسانس تغذیه خود را از  دانشگاه 
کینگز لندن در سال 1369 و دکتری خود را از دانشگاه برونل لندن در سال 1371 دریافت 
کرده است. عالوه بر فعالیت های علمی و تحقیقاتی در دانشگاه، مسئولیت مدیر عاملی 
شهرک سالمت اصفهان را نیز برعهده دارد.  او در حوزه مکمل های غذایی می گوید در 
کشورهای پیشرفته برخی افراد در طول روز از انواع قرص های ویتامین، مولتی ویتامین ها 
و مکمل های غذایی استفاده می کنند. اما آیا در کشور ما مردم می دانند نیاز روزانه بدن به 

این ویتامین ها و مکمل ها چقدر و چگونه است؟

شما می توانید تمام نیازهای 
تغذیه ای خود را از یک رژیم غذایی 
صحیح به دست آورید ولی مسئله 
در این است که اکثریت افراد این کار 
را نمی کنند
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 نیاز روزانه بدن به 

ویتامین ها و مکمل ها
 چقدر و چگونه است؟

 آیا می توانیم بگوییم مکمل های غذایی جایگزین 
مناسبی برای غذا هستند؟

نه  و  بهبودی  برای  مكمل ها  که  اعتقاددارند  متخصصين 
نيز  مسئله  اين  دليل  است.  صحيح  رژيم  يک  جايگزينی 
وجود موادی بيشتر از مواد معدنی و ويتامين در غذاست. 
بياوريم  دست  به  غذاها  از  را  مغذی  مواد  که  است  بهتر 
مواد  و  فيبرها  مثل  مهمی  ترکيبات  چون  مكمل ها،  تا 
وجود  قرص  يک  در  هست  غذا  در  که  گياهی  شيميائی 
بر  غذا  در  موجود  مختلف  مواد  مفيد  اثرات  مرتباً  ندارد. 
محققين  مثال  برای  می شود.  کشف  انسان  سالمتی  روی 
بعضی  در  موجود  آنتی اکسيدان های  که  دريافته اند  اخيراً 
انسان  از  آرتريت  از ميوه ها و سبزی های روشن در مقابل 

محافظت می کنند.
کلسيم  تأمين  برای  خوبی  منبع  شير  که  است  درست 
بگيريم که  ناديده  را  نكته  اين  نبايد  اما  به حساب می آيد، 
همراه با مصرف يک ليوان شير، عالوه بر دريافت کلسيم از 
مواد مغذی ديگری مانند فسفر، ويتامين ب-2 و پروتئين 
نيز استفاده خواهيم کرد. بنابراين هيچ وقت با مصرف يک 
را  شير  در  موجود  خواص  تمام  نمی توانيم  کلسيم  قرص 
دريافت کنيم و به همين دليل نيز هيچ زمانی قطع مصرف 
به تنهايی توصيه نمی شود.  مواد غذايی و مصرف مكمل ها 
هيچ فردی نبايد مصرف مواد غذايی تازه و موردنياز بدن 
را کنار بگذارد و برای تأمين نيازهايش فقط به استفاده از 
لبنيات  کلسيم جای  قرص های  قطعاً  آورد.  روی  مكمل ها 

را نمی گيرند

مکمل ها  از  استفاده  که  شرایطی  از  مثال  یک   
ضرورت پیدا می کند بفرمایید

مصرف  با  هستند،  آهن  فقر  کم خونی  دچار  که  کسانی 
از  خوبی  منبع  که  آجيل  و  حبوبات  گوشت،  زياد  مقادير 
آهن به حساب می آيد نيز نمی توانند بيماری شان را درمان 
نظر  اساس  بر  بايد  حتماً  شرايط  اين  در  بنابراين  کنند. 
تا  بگيرند  موردنياز کمک  و قرص های  از مكمل ها  پزشک 
مواد  با مصرف  نمی توانيم  گاهی  لذا  برطرف شود.  مشكل 
غذايی نياز بدن را تأمين کنيم و ناچار هستيم از مكمل ها 

استفاده کنيم.

آیا مصرف مکمل ها عوارضی هم به دنبال دارد؟   
بر  است  بهتر  سنی  هر  در  مكمل ها،  از  يک  هر  مصرف 

تا  باشد  معالج  پزشک  يا  تغذيه  نظر متخصص  اساس 
مشكلی برای فرد ايجاد نكند. به عنوان مثال، خيلی از 
عملكرد  و  در جذب  ويتامينی  و  تغذيه ای  مكمل های 
داروها اختالل ايجاد می کند. بخصوص سالمندان که 
از داروهای متفاوتی استفاده می کنند، بايد اين موضوع 
را در نظر داشته باشند. ضمن اينكه بايد به اين موضوع 
دقت کنيم که بسياری از مكمل های مولتی ويتامينی 
که در بازار وجود دارد، برای سنين خاصی تعريف شده 
مبادرت  آگاهانه  آن  مصرف  به  نسبت  بايد  و  است 
ورزيد. همچنين مكمل های مخصوص دوران بارداری 
نيز با مكمل هايی که قبل از اين ماه ها مصرف می شود، 
تفاوت دارد و بايد بر اساس نيازهای خانم باردار تعيين 
نظر پزشک، هر وقت دلشان  بدون  افراد  برخی  شود. 
خواست، از مكمل های حاوی آهن استفاده می کنند و 
تصور می کنند اين کار به نفعشان است. درصورتی که 
آهن اضافی در بدن باعث ايجاد نقص سيستم ايمنی 
می شود و احتمال عفونت را افزايش می دهد. بنابراين 
برای کودکانی که بی رويه به آن ها قرص و شربت آهن 
عفونت های  سرماخوردگی،  احتمال  می شود،  داده 
بسيار  گوارشی  عفونت های  و  اسهال  تنفسی،  دستگاه 
می تواند  آهن  زياد  مصرف  همچنين،  می شود.  بيشتر 
راديكال های آزاد را نيز در بدن افزايش دهد )راديكال 
سرطانی  را  سلول ها  می تواند  که  است  ماده ای  آزاد 
عروق  در  لخته خون  ايجاد  احتمال  همچنين  و  کند 
را  قلبی  و  مغزی  و سكته های  افزايش می دهد  نيز  را 
سنی  گروه  در  به هيچ عنوان  بنابراين  دارد.  همراه  به 
هستند  هم  گروهی  نمی شود.  توصيه  سال   50 باالی 
که می خواهند فرزندشان قدبلندی داشته باشد و فكر 
می کنند خوردن مكمل های روی به رشد قدی آن ها 
و  بی رويه  مصرف  اين که  از  غافل  کرد.  خواهد  کمک 
بيش ازحد مجاز مكمل روی می تواند با ايجاد اختالل 
آهن  فقر  و  کم خونی  بروز  موجب  آهن،  جذب  در 
از  پزشک  تجويز  بدون  که  کودکانی  بنابراين  شود. 
که  زمانی  بخصوص  می کنند،  استفاده  مكمل ها  اين 
داشته  را  آهن  فقر  و  کم خونی  زمينه  هم  خودشان 
مكمل  مصرف  شد.  خواهد  تشديد  مشكلشان  باشند، 
کلسيم  کمبود  دچار  فرد  درصورتی که  نيز  کلسيم 
می تواند  و  کرد  خواهد  ايجاد  را  وضع  همين  نباشد، 
موجب بروز اختالل در جذب آهن و درنتيجه کم خونی 
روزانه  مقدار مجاز  بنابراين حداکثر  آهن شود.  فقر  و 

اگر شما دچار یک بیماری مزمن 
هستید مصرف روزانه یک عدد 
مولتی ویتامین روش مطمئنی 
است. با پزشک خود در مورد 

برآورده شدن تمامی نیازهای 
تغذیه ای تان مشورت کنید
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که افراد می توانند از اين مكمل ها استفاده کنند توسط 
متخصصين تشريح می شود.

امالح  و  ویتامین ها  نگران مصرف  افراد  برخی   
افزایش  مواد موجب  این  تصور می کنند  و  هستند 
وزنشان می شود. آیا این نگرانی ها پایه علمی دارد؟

بايد آگاه باشيم که هيچ مكمل ويتامين يا امالحی وجود 
ندارد که حاوی کالری باشد. بنابراين مكمل های غذايی 
آن طور  اما  و چاقی شود.  وزن  افزايش  نمی تواند موجب 
که ثابت شده، بعضی از مكمل ها مانند روی يا مكمل هايی 
که حاوی ويتامين های ب هستند می تواند اشتهای فرد 
را بيشتر کند که البته برای همه افراد نيز چنين وضعی 
ايجاد نخواهد شد. در اين مواقع، متخصصان تغذيه نكات 
موردنياز را با فرد در ميان می گذارند تا در صورت افزايش 
قبل  مناسب،  غذايی  مواد  و  سبزی ها  مصرف  با  اشتها، 
کنند.  جبران  را  حالت  اين  غذائی  اصلی  وعده های  از 
آهن  فقر  و  کم خونی  دچار  که  افرادی  برای  همچنين 
هستند نيز به دليل اين که کم خونی و فقر آهن موجب 
بی اشتهايی می شود، با شروع درمان، اشتها به حالت قبل 

برمی گردد.

در خصوص مکمل های الزم در دوران بارداری   
توضیح دهید

متخصصين، اولين مراجعه زنان را به مشاور، سه ماه قبل 
از اقدام برای بارداری می دانند و می گويند هر زوجی که 
تصميم به بارداری دارد بايد حداقل سه ماه قبل به يک 
و  بيماری ها  ازنظر  تا  کند  مراجعه  درمانی  مرکز  يا  ماما 
ميزان آمادگی بدن کنترل شود، همچنين مصرف قرص 
برای  بارداری  به  اقدام  از  پيش  ماه  سه  از  اسيدفوليک 
ضروری  جنين  در  عصبی  مشكالت  بروز  از  پيشگيری 
مادران  دارد.  اعتبار  سال  يک  تا  بررسی  اين  که  است 
می توانند بعد از تشكيل نطفه و باخبر شدن از بارداری 
زمينه ای  بيماری  يا  خونريزی  درد،  درصورتی که  خود 
اوليه ندارند در سه ماه اول و تا هفته 28، هرماه يک مرتبه 
کنند.  مراجعه  جنين  وضعيت  از  اطالع  و  معاينه  جهت 
مراجعه  هفته يک مرتبه  دو  هر  تا 36،  هفته 28  از  بعد 
تا پايان بارداری هر  داشته باشند و پس ازآن بهتر است 
دوران  معاينات  به جزئيات  توجه  با  ويزيت شوند.  هفته 
بارداری  نخست  ماه  سه  در  کنيم  اضافه  بايد  بارداری 
يكسری  خانم  هر  برای  بارداری،  پرونده  تشكيل  از  پس 
آزمايش ها و چكاب کلی در نظر گرفته می شود تا سطح 
باال  مواد معدنی بدن تعيين شود و اگر مشكالتی چون 
وجود  آن  مانند  و  بدن  آهن  ذخيره  چربی،  قند،  بودن 
داشت، مراقبت های خاص آغاز شود. البته بايد اين نكته 
اضافه کنيم که مصرف بيش ازاندازه ويتامين ها و  را هم 
مكمل ها در دوران بارداری بی دليل است اسيدفوليک تا 
پايان بارداری بايد استفاده شود و از هفته شانزدهم هم 
قرص آهن تا چند ماه بعد از زايمان تجويز می شود. يک 
مادر باردار جز اين دو، نياز دارويی ديگری ندارد. البته اگر 
کلسيم مصرف نمی کند يا کم مصرف می کند بايد قرص 

کلسيم نيز دريافت کند.

  نظر شما راجع به استفاده از مکمل های برند 
مشهور چیست؟

لزومی در استفاده از مارک های مشهور وجود ندارد و يک 

است.  مشهور  مارک های  خوبی  همان  به  ژنريک  مارک 
روی  دهنده  تشكيل  اجزاء  مناسب  مارک  انتخاب  برای 
بسته را با ساير مارک ها مقايسه کرده و به دنبال قرص 
هائی باشيد که تا 100 درصد نياز روزانه بدن به بيشتر 

ويتامين ها و مواد معدنی را تأمين کنند.

بستگی  عواملی  چه  به  مکمل ها  میزان جذب   
دارد؟

ميزان جذب مكمل های ويتامينی و مواد معدنی به نيازهای 
حال  در  کودکان  و  زنان  مثال،  برای  دارد.  بستگی  بدن 
رشد نسبت به مردان بزرگسال به کلسيم و آهن بيشتری 
نيازمندند و اين مواد را بيشتر جذب می کنند. ميزان جذب 
اين مكمل ها همچنين به شكل شيميايی آن ها و اسيدی 
يا قليايی بودن محيط دستگاه گوارش در هنگام جذب آن 
بستگی دارد. به عنوان مثال، محيط اسيدی معده حالليت 
کلسيم و آهن را در غذا افزايش می دهد و به افزايش جذب 
آن ها کمک می کند. در مقابل، در افراد مبتالبه کاهش توليد 
اسيدمعده يا افرادی که داروهای ضد اسيد مصرف می کنند، 

جذب کلسيم و آهن کاهش می يابد.

از مسائل مبتالبه در مورد ویتامین ها و    یکی 
این  مواد معدنی مصرف بیش ازحد آن ها است. در 
خصوص بیشترین نگرانی شما بیشتر راجع به کدام 

دسته از مکمل ها است؟
خطرات  مورد  در  که  سال هاست  تغذيه  متخصصين 
هشدار  معدنی  مواد  و  ويتامين ها  بيش ازحد  مصرف 
در  محلول  ويتامين های  مورد  در  بخصوص  داده اند، 
از بدن دفع  چربی شامل آ و ای و د و کا که به راحتی 
نمی شوند و در کبد ما ذخيره می شوند و اضافه مصرف 
آنها ايجاد مسموميت می نمايد. البته مصرف روزانه يک 
عدد مولتی ويتامين شمارا درمعرض خطر مسموميت قرار 
بيشتر  بسيار  تغذيه ای  کمبودهای  احتمال  داد.  نخواهد 

از خطر مصرف بيش ازحد ويتامين و مواد معدنی است.

چه توصیه ای به کسانی که مایل هستند رژیم های 
غذایی را به صورت جدی دنبال کنند دارید؟

افرادی که رژيم می گيرند ممكن است در صورت انتخاب 
بهترين  شوند.  غذائی  مواد  کمبود  دچار  اشتباه  غذاهای 
استراتژی خوردن حداقل سه وعده غذا در روز و انتخاب 
غذاهای غنی مثل ميوه، سبزی ها، غالت کامل و لبنيات 
تغذيه ای،  کمبودهای  پوشاندن  برای  است.  کم چرب 
مولتی ويتامين  عدد  يک  مصرف  روش  هوشمندانه ترين 

است.
اگر شما دچار يک بيماری مزمن هستيد مصرف روزانه 
يک عدد مولتی ويتامين روش مطمئنی است. با پزشک 
خود در مورد برآورده شدن تمامی نيازهای تغذيه ای تان 

مشورت کنيد.

  در مورد نیازهای گیاهخواران توضیح دهید
مخصوص  غذائی  رژيم  هستيد  گياهخوار  شما  اگر 
داريد.  نياز  هائی  مكمل  چه  به  که  می دهد  نشان  شما 
استفاده  حيوانی  محصوالت  از  اصاًل  که  گياهخوارانی 
روی،  آهن،  پروتئين،  به  خاصی  توجه  بايد  نمی کنند 
يد  و  ب-12  و  د  و  آ  ويتامين  ريبوفالوين،  کلسيم، 
را می توان  تغذيه ای  مواد  اين گونه  باشند. کمبود  داشته 

میزان جذب مکمل های ویتامینی و 
مواد معدنی به نیازهای بدن بستگی 
دارد. برای مثال، زنان و کودکان در 
حال رشد نسبت به مردان بزرگسال 
به کلسیم و آهن بیشتری نیازمندند 
و این مواد را بیشتر جذب می کنند. 
میزان جذب این مکمل ها همچنین 
به شکل شیمیایی آن ها و اسیدی یا 
قلیایی بودن محیط دستگاه گوارش 
در هنگام جذب آن بستگی دارد

استفاده بهینه از مکمل ها
مقابله با سوء تغذیه
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تغذيه ای مناسب و شامل  با طراحی يک روش 
مكمل ها برطرف کرد. 

  آیا تمامی افراد از مصرف روزانه یک 
عدد مولتی ویتامین مینرال سود می برند؟ 

ممكن  خاص  بيماری های  مبتالبه  افراد  اگرچه 
است به مكمل های بيشتری احتياج داشته باشند، 
اما متخصصين عقيده دارند که تقريباً تمام افراد 
از مصرف روزی يک عدد مولتی ويتامين دارای 
مواد معدنی سود خواهند برد. حتی در صورت 
استفاده از بهترين رژيم غذايی نمی توان تمامی 
بيش از 40 ماده غذايی موردنياز روزانه بدن را 
می شود  زده  تخمين  کرد.  تأمين  کامل  به طور 
که فقط 3 درصد افراد به اندازه کافی توصيه های 
تغذيه ای را به طور کامل رعايت می کنند و روشن 
غذايی  رژيم های  بيشتر  کلی  وضعيت  که  است 
قرص  عدد  يک  روزانه  مصرف  با  می توان  را 

مولتی ويتامين مينرال بهبود بخشيد.

قرص  چند  یا  دو  روزانه  مصرف  آیا   
مکمل ها  سایر  یا  و  معدنی  مواد  ویتامین، 

صحیح است یا خیر؟
و  سن  با  متناسب  و  پايه  مولتی ويتامين  يک 
معدنی  مواد  و  ويتامين ها  تأمين کننده  جنس 
کمبودهای  کردن  برطرف  برای  موردنياز 
قرص های  اکثر  غذائی شماست.  رژيم  تغذيه ای 
مولتی ويتامين تا 100 درصد نياز روزانه شما به 
مواد تغذيه ای را که در اين قرص ها وجود دارد 

برطرف می کند. 

مصرف  بدون  سنی  هر  در  می توان  آیا   

مکمل ها سالم باشیم؟
شـما می توانيـد تمام نيازهـای تغذيه ای خـود را از 
يـک رژيـم غذايـی صحيـح بـه دسـت آوريـد ولی 
مسـئله در ايـن اسـت کـه اکثريت افـراد ايـن کار 
را نمی کننـد. بـرای اطمينان از وضعيـت تغذيه ای 
خـود حداکثـر تالشـتان را بـرای اسـتفاده از يـک 
رژيـم غذايـی مناسـب بـه عمـل آورده و مصـرف 
روزانـه يـک عـدد مولتی ويتامين را به صـورت يک 
عـادت درآوريـد. درصورتی کـه روزانـه سـه وعـده 
از محصـوالت لبنـی يـا غذاهـای غنـی از کلسـيم 
مصـرف  نيازمنـد  احتمـاالً  نمی کنيـد  اسـتفاده 
کلسـيم اضافی خواهيـد بود اما اکثريـت رژيم های 
غذائـی صحيح که شـامل اسـفناج، ماهـی و آجيل 

باشـند منيزيـوم کافـی را تأميـن می کنند.

  در چه زمانی از روز باید مکمل مصرف 
شود؟

مصرف مكمل ها با غذا توصيه می شود و بهترين 
غذايی  وعده  با حجيم ترين  حالت مصرف مكمل 
است تا جذب را به حداکثر رسانده و مانع از ناراحتی 
معده شود. البته بهترين زمان مصرف مكمل برای 
شما زمانی است که به صورت مستمر مصرف مكمل 

را به ياد داشته باشيد.

تأمین  برای  مکمل ها  از  می توان  آیا    
انرژی استفاده کرد

از  بعضی  روی  بر  ذکرشده  ادعاهای  عليرغم 
انرژی  آوردن  دست  به  راه  تنها  برچسب ها، 
يا  و  پروتئين ها  کربوهيدرات ها،  طريق  از 
انرژی را  چربی هاست. ويتامين ها و مواد معدنی 

تأمين نمی کنند.
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دکتر فهیمه سهیلی پور، فوق تخصص غدد درون ریز 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  و  کودکان  متابولیسم  و 
علوم پزشکی ایران است. ازآنجایی که عالوه بر مباحث 
مرتبط با حوزه غدد نظیر بلوغ دیابت، تیروئید، بلوغ 
زودرس و...، تحقیقات قابل توجهی نیز درزمینه عوامل 
بروز چاقی و نحوه مواجهه با آن انجام داده، موضوع 
مکمل های غذایی و رژیمی را با وی در میان گذاشتیم. 
کم  جراحی های  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  معاون 
تهاجمی مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت 
رسول )ص( در این گفتگو بیشتر به نقش ریزمغذی های 
مختلف ازجمله ویتامین دی پرداخت. بر این اساس 
تصمیم گرفتیم در کنار برخی اخبار علمی در مورد 
نقش ویتامین دی، به صورت ویژه در این شماره تنها 
بخش هایی از مطالب ایشان که به موضوع ویتامین دی 

ارتباط داشت را منعکس کنیم.

D کمبود ویتامین
 در کودکان و نوجوانان
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کودک و نوجوان
یک ویتامین

ویتامین D یـک ماده؛مغذی 
اساسی اسـت که در هموستاز 

اسـتخوان ها  سـالمت  و  کلسـیم 
نقـش اساسـی دارد. کمبـود شـدید 

کـودکان  و  در شـیرخواران   D ویتامیـن 
می توانـد باعـث بـروز ریکتـز و در نوجوانان 

استئوماالسـیا شـود.  بـروز  باعـث  بالغیـن  و 
کمبودهـای شـدید در هر سـنی ممکن اسـت 
به بـروز هایپوکلسـمی و تشـنج ناشـی از آن 
منجر شـود. اسـکرینینگ یا غربالگری روتین 
و چـک سـطح ویتامیـن D در شـیرخواران و 
کـودکان دارای ریسـک فاکتـور بـرای کمبود 
ویتامیـن D توصیه شـده اسـت. ایـن ریسـک 
مچوریتـی،  پـره  سـابقه  شـامل:  فاکتورهـا 
تغذیـه انحصـاری با شـیر مادر بدون اسـتفاده 
 ،D ویتامیـن  قطره هـای سـاپلمنت حـاوی  از 
پوسـت تیـره بـا رژیم هـای نامناسـب و غیـر 
معمـول، زندگـی در ارتفاعـات، ابتـال به سـوء 
اسـت.  خـاص  داروهـای  مصـرف  و  جـذب 
شـیرخواران شـیر مادر خوار نیازمنـد دریافت 
روزانـه 400 واحـد از ویتامیـن D از نخسـتین 
روزهـای بعد از تولد می باشـند. شـیرخوارانی 
که از شـیر خشـک اسـتفاده می کنند فقط در 
صورتـی نیازمند سـاپلمنت ویتامیـن D اضافی 
نیسـت کـه روزانه حداقـل  ml 1000 یا 33 انس 

از شـیر خشـک را دریافـت نمایند. 
ـــی  ـــزان چاق ـــن می ـــم بی ـــت بدانی ـــب اس جال
ــوس  ــه معکـ ــن D رابطـ ــطح ویتامیـ و سـ
ـــه  ـــاق در مقایس ـــان چ ـــود دارد و نوجوان وج
بـــا افـــراد بـــا وزن نرمـــال بـــه میـــزان 
ـــتند.  ـــد هس ـــن D نیازمن ـــری از ویتامی باالت
ــطح  ــا سـ ــودکان بـ ــام کـ ــان در تمـ درمـ
25OHD کمتـــر از ng/mli  ضـــروری 

اســـت. ایـــن درمـــان بـــر اســـاس ســـن 

 D نقش ویتامین
در جلوگیری از عفونت گوش

 كاهش دردهای ناشی از 
دیابت در زنان با ویتامین دی

پیش بینی خطر مسمومیت 
D حاملگی با میزان ویتامین

محققــان ايتاليايــی در گزارشــی اعــالم کردنــد کــه کــودکان 
ــه گــوش،  ــت راجع ــن D و عفون ــن ويتامي ــا ســطح پايي ب
اگــر مكمل هــای ويتاميــن D دريافــت کننــد، بــا خطــر 
کمتــر اوتيــت مديــای حــاد مواجــه خواهنــد شــد. در 
ــودکان  ــده، ک ــور انجام ش ــن منظ ــه بدي ــه ای ک مطالع
مبتــال بــه اوتيــت مديــای حــاد کــه روزانــه هــزار واحــد 
بين المللــی ويتاميــن D دريافــت داشــتند، در مقايســه بــا 
گــروه پالســبو، به طــور معنــی داری بــا خطــر کمتــر ابتــال 
بــه يــک يــا بيشــتر اپيــزود اوتيــت مديــای حــاد مواجه شــدند. 
همچنيــن خطــر اوتيــت مديــای حــاد بــدون عارضــه نيــز در گــروه 
دريافــت کننــده ويتاميــن D روزانــه کمتــر از گــروه شــاهد گــزارش شــد. نتايــج ايــن تحقيــق در کار 
باليــن بديــن معناســت کــه در کــودکان مبتالبــه عفونــت راجعــه اوتيــت مديــای حــاد بهتــر اســت 
ســطح ويتاميــن D آن هــا بررسی شــده و اگــر از ســطح پايينــی برخــوردار بودنــد، برايشــان مكمــل 
درمانــی به عنــوان يــک درمــان در نظــر گرفتــه شــود. عفونت هــای گــوش، خصوصــاً ميــان کــودکان 
يــک مشــكل شــايع اســت و محققــان بــه پزشــكان توصيــه می کننــد کــه همــه کــودکان کمتــر از 
2 ســال بايــد در صــورت ابتــال بــه اوتيــت مديــای حــاد تحــت آنتی بيوتيــک درمانــی قــرار گيرنــد.

ــوع 2  ــت ن ــی از دياب ــای ناش ــش درده ــن D در کاه ويتامي
و افســردگی در زنــان مؤثــر اســت. در ايــن تحقيــق 
ــيكاگو  ــوال در ش ــگاه لوي ــان دانش ــط محقق کــه توس
مكمل هــای  شــرکت کنندگان  بــه  انجام شــده، 
ويتاميــن D به صــورت هفتــه ای بــه مــدت 6 مــاه 
ــه  ــد ک ــالم کردن داده شــده اســت، شــرکت کنندگان اع
عالئــم افســردگی و درد در آنــان کاهش يافتــه اســت. در 
ابتــدای ايــن تحقيــق، 61 درصــد از زنــان ســوزش و درد در 
ســاق پــا )دردهــای عصبــی( و 74 درصــد بی حســی و ســوزن 
ــی(  ــای حس ــت وپا )درده ــتان دس ــت و انگش ــدن در دس ــوزن ش س
ــی و حســی  ــای عصب ــا درده ــد از مصــرف مكمل ه ــاه بع ــا 6 م ــس از 3 ت ــد. پ ــزارش داده بودن گ
کاهــش يافــت. محقــق ايــن تحقيــق، »تــاد دوئــل« از بخــش علــوم روان پزشــكی و علــوم اعصــاب 
رفتــاری اعــالم کــرد: درد و افســردگی از مشــكالت شــايع و اغلــب جــدی در زنــان مبتالبــه ديابــت 
نــوع 2 اســت. باوجــود نيــاز بــه تحقيقــات بيشــتر، درمــان بــا مكمــل ويتاميــن D در کاهــش درد و 

ــده اســت. ــوع 2 اميدوارکنن ــت ن ــه دياب ــال ب ــان مبت افســردگی در زن

ــول  ــن D در ط ــزان ويتامي ــد: مي ــان می ده ــات نش تحقيق
دوران بــارداری خطــر پــره اکالمپســی )مســموميت 
حاملگــی( در زنــان بــاردار را پيش بينــی می کنــد. 
ــان در هفتــه  محققــان آمريكايــی نمونه هــای خــون زن
26 بــارداری و يــا کمتــر را تجزيه وتحليــل کردنــد. ايــن 
محققــان اظهــار کردنــد: 700 زن دارای پــره اکالمپســی 
و 3 هــزار نفــر بــدون اختــالالت فشــارخون بودنــد. 
شــدت پــره اکالمپســی بــا ميــزان 40 درصــدی ويتاميــن 
ــی  ــد از بررســی عوامل ــان بع ــج همچن ــن نتاي ــط و اي D مرتب
ــی، تعــداد بارداری هــای پيشــين، ســيگار  ماننــد شــاخص تــوده بدن
کشــيدن، رژيــم غذايــی، نــژاد، فعاليــت بدنــی و قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــيد برقــرار بــود. 
دکتــر مــارک، سرپرســت ايــن تحقيــق در اوهايــو می گويــد: دانشــمندان معتقدنــد پــره اکالمپســی 
شــديد و خفيــف بنيــان متفاوتــی دارنــد. نــوع شــديد آن خطــرات بيشــتری بــر ســالمت مــادر و 
کــودک دارد و مــا می توانيــم بــا عامــل بالقــوه ماننــد کمبــود ويتاميــن D آن را درمــان کنيــم. نتايج 

ايــن تحقيــق در نشــريه اپيدميولــوژی منتشرشــده اســت.
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ـــی  ـــیوه زندگ ـــود، ش ـــدت کمب ـــار، ش بیم
و میـــزان کمپلیانـــس دارویـــی متفـــاوت 
اســـت؛ بنابرایـــن نـــوزادان، شـــیرخواران 
1 تـــا 12 مـــاه، کـــودکان بزرگ تـــر، 
ـــوء  ـــه س ـــاران مبتالب ـــاق، بیم ـــاران چ بیم
جـــذب و کســـانی کـــه از داروهـــای 
ــن  ــم ویتامیـ ــل در متابولیسـ ــا تداخـ بـ
D اســـتفاده می کننـــد بـــه دوزهـــای 
ـــده  ـــه و نگه دارن ـــان اولی ـــی از درم متفاوت

نیازمنـــد هســـتند. 
 PTH ــاالی ــطح ب ــا س ــودکان ب ــن ک همچنی
و آن هــا کــه از عالئــم بالینــی ریکتــز رنــج 
می برنــد بایــد همزمــان از مکمل هــای 

ــد. ــتفاده کنن ــم اس ــیم ه کلس
ــه  ــان ب ــن در مبتالی ــان همچنی ــن درم  ای
ــنج  ــد تش ــت دار )مانن ــمی عالم هایپوکلس
ــاد  ــاز ح ــته و در ف ــرورت داش ــی( ض و تتان
بیمــاری به صــورت داخــل وریــدی توصیــه 
ــاران  ــگاهی بیم ــری آزمایش ــود. پیگی می ش
ــت  ــه جه ــن D ب ــود ویتامی ــه کمب ــال ب مبت
ــکاری در  ــان و هم ــه درم ــخ ب ــی پاس بررس
ــن  ــان ای ــی از درم ــزء مهم ــرف دارو ج مص
ــد  ــه نبای ــود ک ــوب می ش ــودکان محس ک

مــورد غفلــت واقــع شــود.

امکان افزایش خطر ابتال به 
 D كم خونی با كمبود ویتامین

در كودكان

 D كمبود ویتامین
و مشکالت پیری

مکمل های ویتامین D خطر 
ابتال به سنگ كلیه را افزایش 

نمی دهند

ــن اســت  ــن D ممك ــن ويتامي ــا ســطوح پايي ــودکان ب در ک
خطــر ابتــال بــه کم خونــی افزايــش يابــد. محققــان 
ــورد  ــودک را م ــزار ک ــش از 10 ه ــون بي ــای خ نمونه ه
آزمايــش قراردادنــد و دريافتنــد ســطح ويتاميــن D در 
ــر  ــداوم کمت ــی به طــور م ــه کم خون ــال ب ــان مبت نوجوان
ــر از 30  ــن D کمت ــطوح ويتامي ــا س ــودکان ب ــود. ک ب
ــد،  ــن را دارن ــن ويتامي ــطی از اي ــطح متوس ــرم س نانوگ
ــا کمبــود  ــا ســطح زيــر 20 نانوگــرم ب درحالی کــه افــراد ب
ــه  ــروه ب ــر دو گ ــتند و ه ــه هس ــن مواج ــن ويتامي ــديد اي ش
ــن پژوهشــگران  ــد. اي ــاز دارن ــا مكمل هــای ويتاميــن D ني ــان ب درم
همچنيــن دريافتنــد کــه 14 درصــد از کــودکان دو رگــه دچــار کم خونــی بودنــد کــه ايــن ميــزان 
در مقايســه بــا کــودکان سفيدپوســت دو درصــد بيشــتر بــود. ايــن تفــاوت نــژادی نشــان می دهــد 
کــه بــرای جلوگيــری و يــا درمــان ايــن شــرايط ممكن اســت نيــاز بــه تحقيقات بيشــتر باشــد. دکتر 
جفــری فادروســكی، سرپرســت ارشــد ايــن تحقيــق و متخصــص اطفــال در دانشــگاه جانــز هاپكينز 
اظهــار کــرد: اگــر يافته هــای مــا از طريــق تحقيــق بيشــتر تأييــد شــود، نشــان دهنده ايــن اســت 
کــه ســطوح پاييــن ويتاميــن D ممكــن اســت به نوبــه خــود عامــل خطــری بــرای کم خونــی باشــد 

ــرد. ــه ک ــا آن مقابل ــا ب ــا مكمل ه ــوان ب ــه می ت ک

يــک مطالعــه تــازه نشــان داده کــه کــم بــودن ميــزان ويتاميــن 
ــی در  ــه ناتوان ــد ب ــاال می توان ــه ب ــاله ب ــراد 55 س D در اف
ــره منجــر شــود.  ــف عــادی در زندگــی روزم انجــام وظاي
محققــان هلنــدی گروهــی را شــامل مــردان و زنــان 55 
ــاالی  ــراد ب ــامل اف ــری را ش ــروه ديگ ــاله و گ ــا 65 س ت
65 ســاله طــی يــک دوره شش ســاله موردمطالعــه 
ــراد  ــا اف ــه آي ــد ک ــتند بدانن ــا می خواس ــد. آن ه قراردادن
موردمطالعــه می تواننــد وظايفــی را از قبيــل بــاال رفتــن يــا 
پاييــن آمــدن از 15 پلــه، برخاســتن يــا نشســتن بــر صندلی، 
قــدم زدن بــرای پنــج دقيقــه در بيــرون از خانــه انجــام دهنــد يــا 
خيــر. آن هــا ســپس بــا انجــام آزمايش خــون ميــزان ويتاميــن D آن ها 
را انــدازه گرفتنــد. محققــان بعــد از احتســاب عواملــی ماننــد ســن، فعاليــت جســمی و بيماری هــای 
مزمــن، دريافتنــد کــه در هــر دو گــروه کمبــود ويتاميــن D بــه افزايــش ناتوانی جســمی منجر شــده 
اســت. مــوارد ناتوانــی در ميــان اعضــای گــروه 55 تــا 65 ســاله کــه کمبــود ويتاميــن D داشــتند دو 
برابــر افــراد ديگــر بــود. کمبــود ويتاميــن D زمانــی اســت کــه ميــزان آن در خــون زيــر 20 نانوگــرم 
در ميلی متــر باشــد و ميــزان عــادی زمانــی کــه باالتــر از 30 نانوگــرم باشــد. تخميــن زده می شــود 

کــه 90 درصــد افــراد مســن کمبــود ويتاميــن D دارنــد.

يافته های پژوهشی جديد نشان می دهد مصرف مكمل های ويتامين 
D خطر ابتال به سنگ کليه را افزايش نمی دهد. بر اساس نتايج 
باعث   D ويتامين  مكمل های  پژوهش جديد، مصرف  اين 
افزايش خطر احتمال ابتال به سنگ کليه نمی شود بلكه سن 
افراد، جنسيت و وزن ممكن است در اين امر تأثير بسزايی 
داشته باشند. نتايج تحقيقات قبلی حاکی از آن است که 
برخی  به  ابتال  از  است  ممكن   D ويتامين  کافی  ميزان 
بيماری ها از قبيل برخی سرطان های خاص جلوگيری کند. 
»سدريک گارلند«، سرپرست اين تحقيق از دانشگاه کاليفرنيای 
امريكا اظهار کرد: نتايج تحقيق ما ممكن است به کاهش نگرانی افراد 
در خصوص مصرف مكمل های ويتامين D کمک کند. محققان پس از 19 
ماه بررسی دو هزار فرد بزرگ  سال در بازه سنی مختلف دريافتند ابتال به سنگ کليه تنها در 13 نفر آنان 
تشخيص داده شد. بر اساس نتايج اين تحقيق سن باال و اضافه وزن از عوامل خطر ابتال به سنگ کليه 
محسوب می شوند. همچنين خطر ابتال به سنگ کليه در مردان بيشتر از زنان است. نتايج اين تحقيق در 
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سالمت پوست و مو
کاربرد مکمل ها

دکتـر همایـون مـژده ای 
و   1348 متولـد  آذر 
فارغ التحصیـل دانشـگاه 
اهـواز  جندی شـاپور 
تخصصـی  بـورد  اسـت. 
خود را در رشـته پوسـت 
و مو دریافت کرده اسـت. 
پوسـت  انجمـن  عضـو 
عضـو  و  ایـران  مـوی  و 
متخصصین  آکادمــــی 
اروپـا  مـوی  و  پوسـت 

EADVاسـت.

توصیه های تغذیه ای برای
سالمت پوست و مو

زمانــی کــه صحبــت از مكمل هاســت در واقــع بــه 
قســمتی از رژيــم غذايــی و اجزای آن شــامل اســيدهای 
آمينــه و اســيدهای چــرب و ويتامين هــا و امــالح اشــاره 
می شــود کــه دچــار نقصــان اســت و می خواهيــم آن را 
تكميــل کنيــم؛ بنابرايــن يادمــان باشــد کــه مكمل هــا 
ــن خوردوخــوراک نمی شــوند بلكــه در کســانی  جايگزي
اســتفاده می شــود کــه دچــار نقــص تغذيــه ای هســتند.
ــی از پروتئيــن، کربوهيدرات هــا، اســيدهای  ــم غذاي رژي
چــرب، امــالح و ... تشــكيل می شــود. هــر يــک از 
ــی و  ــی و خوراک ــای صناع ــورت مكمل ه ــا به ص اين ه
ــد. در  ــی وجــود دارن ــای موضع ــی فرم ه ــی و حت تزريق
ــن  ــود اي ــتی کمب ــا بايس ــتفاده از مكمل ه ــا اس ــع ب واق
مــواد را در بــدن جبــران کــرد. هــر يــک از اجــزا خــواص 
ــو و ناخــن  ــت خــود را در ســالمت پوســت و م و اهمي
ــر  ــود آهــن عــالوه ب ــال کمب ــد. به طــور مث ــا می کن ايف
اينكــه عالئمــی ازلحــاظ داخلــی مثــل کم خونــی ظاهــر 
ــو  ــزش م ــل ري ــر مث ــرات ديگ ــث تغيي ــود، باع می ش
و تغييــر در رنــگ و جنــس پوســت شــود. فــرد دچــار 
کمبــود شــديد آهــن، ممكــن اســت، ترميــم پوســت و 
رشــد موهايــش متوقــف شــود. هميــن توضيــح در مورد 
بقيــه ريزمغذی هــا و ويتامين هــا نيــز وجــود دارد. 
ــدن و در  ــازهای ب ــد در ساخت وس ــر روی می توان عنص
ترميم هــای پوســتی و در رشــد و نمــو موهــا و ناخن هــا 
ــگاه  ــر باشــد. حتــی اگــر هــم از ديــدگاه داخلــی ن مؤث
کنيــم، کمبــود اين هــا عالئــم داخلــی مثــل اشــكال در 
سيســتم گــوارش و اعصــاب و تغييــرات روحــی و روانــی 

ــرگ می شــود. ــه م ــی منجــر ب ــا حت ي
بــا اســتفاده از مكمل هــای حــاوی روی و آهــن می تــوان 
ايــن کمبودهــا را جبــران کــرد. هــر يــک از ويتامين هــا 
به نوبــه خــود نقشــی در ســالمت و زيبايــی پوســت دارند. 
ــالل در  ــث اخت ــی باع ــن س ــود ويتامي ــه: کمب از جمل
ــت  ــده پوس ــای نگه دارن ــتحكام بافت ه ــت و اس تمامي
می شــود. همچنيــن باعــث کاهــش رشــد شــده و روی 
سيســتم های مغــذی پوســت و خون رســانی تأثيرگــذار 
ــالح و  ــن ام ــه اي ــاز ب ــوص ني ــا به خص ــت. مخاط ه اس
ويتامين هــا دارنــد. بــه هميــن دليــل اســت کــه گاهــی 
اوقــات پزشــک بــا معاينــه و عالئــم بالينــی، اقــدام بــه 
تجويــز مكمــل می کنــد و بعضی اوقــات بــا انجــام 
ــا  آزمايش هايــی مقــدار ايــن مــواد را تعييــن کــرده و ب

ــد. ــز می کن ــه آن مكمــل را تجوي توجــه ب

عوامل مؤثر برریزش مو
تقريبــاً تمامــی افــراد در دوره ای از زندگــی خــود، ريزش 
ــه  ــه مــو را تجرب ــوط ب مــو و بســياری از مشــكالت مرب
ــيت  ــه جنس ــی ب ــچ ارتباط ــر هي ــن ام ــد و اي می کنن

افــراد نــدارد. طــاس شــدن، پديــده ای شــايع اســت کــه 
در بســياری از آقايــان پــس از دهــه 20 و در اوايــل دهــه 
ــی  ــدی طبيع ــو؛ فراين ــزش م ــد. ري ــاق می افت 30 اتف
اســت کــه طــی آن، موهــا از جــای خــود بيــرون آمــده 

ــا می شــود. ــن آن ه ــر جايگزي ــد و بهت و موهــای جدي
ــل  ــه دالي ــا ب ــو بن ــزش م ــن ري ــات اي ــی اوق ــا برخ ام
ــادل در  ــدم تع ــد و ع ــد ش ــديدتر خواه ــددی ش متع
مــواد مغــذی در بــدن، يكــی از علــل عمــده ايــن 
ويتامين هايــی بســيار  ريــزش محســوب می شــود. 
مهــم وحياتــی بــرای جلوگيــری از ريــزش موهــا وجــود 
ــه کــرده  ــن ويتامين هــا، پوســت ســر را تغذي ــد. اي دارن
ــالم تر  ــد و س ــای جدي ــد موه ــت و رش ــب تقوي و موج
می شــوند. بســياری از ايــن ويتامين هــا، خــاص مــردان 
ــو و  ــزش م ــرل ري ــا کنت ــان ب ــده و همزم ــه ش فرمول
ــوان  ــد به عن ــر، می توان ــو در س ــدار م ــان مق ــظ هم حف
از ريــزش مــو  يــک روش مؤثــر پيشــگيری کننده 
ــا  ــن ويتامين ه ــالوه اي ــد. به ع ــرار گيرن ــه ق موردتوج
ــد  ــک رش ــدی را در تحري ــم و کلي ــيار مه ــی بس نقش
ــردان  ــو در م ــزش م ــوی ري ــد. الگ ــر عهده دارن ــا ب موه
وزنــان متفــاوت اســت. در الگــوی ريــزش مــردان، نــازک 
ــده  ــقيقه ها شروع ش ــوالً از ش ــو معم ــای م ــدن تاره ش
ــی رود و بااين وجــود  ــش م ــز ســر پي ــه ســمت مرک و ب
کــه جــز در مــوارد خــاص، بيمــاری يــا مشــكل خاصــی 
ــردان  ــياری از م ــد بس ــا از دي ــود، ام ــوب نمی ش محس

ــادی دارد. ــيار زي ــت بس ــی اهمي ــر زيباي ازنظ

ویتامین های مؤثر در رشد مو
ــو را  ــای م ــردان، فوليكول ه ــرای م ــو ب ــای م ويتامين ه
تقويــت کــرده و عوامــل ريزش مــو را تحت کنتــرل خود 
ــد  ــا خواهن ــد و موجــب رشــد ســريع تر آن ه درمی آورن
شــد. ضمــن آنكــه، بســياری از ايــن ويتامين هــا، باعــث 
ــن  ــوند. اي ــز می ش ــو ني ــای م ــدن تاره ــر ش ضخيم ت
ويتامين هــا از ترشــح dihydrotestosteron دی 
ــزش  ــه مســئول ري ــی ک ــدرو تستوســترون، آندروژن هي
ــد.  ــری می کن ــت، جلوگي ــردان اس ــو در م ــش م و کاه
کمبــود ويتامين هــا و مــواد معدنــی در بــدن نيــز 
ــن  ــود؛ بنابراي ــا ش ــزش موه ــه ري ــر ب ــد منج می توان
اينكــه چگونــه می تــوان ريــزش موهــا را کنتــرل کــرده 
و چــه ويتامين هايــی بــرای رشــد و تقويــت موهــا مفيــد 
و مؤثــر هســتند، جــزء ســؤاالت بســيار رايــج و متــداول 
ــت دادن  ــران از دس ــه نگ ــت ک ــی اس ــان مردان در مي
موهــای خــود هســتند. B کمپلكــس يكــی از بهتريــن 

ــه شــمار مــی رود. ــا ب ــرای رشــد موه ــا ب ويتامين ه
ــن  ــو فالوي ــن )B1(، ريب ــامل تيامي ــن ش ــن ويتامي  اي
 ،)B5( پانتوتنيــک  اســيد   ،)B3( نياســين   ،)B2(

ویتامین C با تحریک گردش خون 
بهتر در مویرگ های پوست سر، 
موجب حفظ سالمت می شود و 
همچنین داشتن پوست سر سالم و 
مهیا برای رشد موها، از عوامل مهم 
تقویت و تسریع رشد موها محسوب 
می شود. در ضمن این ویتامین از 
آسیب های مو نیز جلوگیری می کند
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پيريدوکســين   ،)B۹( فوليــک  اســيد 
 )B7( بيوتيــن   ،)B6(

Cyanocobalamin( و)
ــن  ــن ويتامي ــت. اي B12(( اس
در ترکيــب بــا اســيدهای آمينــه، 
فوليكول هــای مــو را بــرای توليــد 

ــد.  ــت می کن ــد تقوي ــای جدي موه
ازايــن رو مصــرف مــواد غذايــی سرشــار 

از ويتاميــن B کمپلكــس، بــرای رشــد موهــا 
ــالوه  ــن E، ع ــت. ويتامي ــروری اس ــيار الزم و ض بس

ــذارد،  ــت می گ ــر پوس ــه ب ــی ک ــرات مطلوب ــر تأثي ب
ــا  ــر در رشــد موه ــای مؤث ــی از ويتامين ه ــوان يك به عن
ــا  ــن ب ــن ويتامي ــرد. اي ــرار می گي ــه ق ــز موردتوج ني
افزايــش گــردش خــون در پوســت ســر منجــر بــه رشــد 
بهتــر موهــا می شــود. به عــالوه ايــن ويتاميــن موجــب 
بهبــود بافــت مــو و درخشــان تر شــدن آن خواهــد شــد.

در  بســيار مهمــی  نقــش  کــه  ديگــری  ويتاميــن 
ــن  ــده دارد، ويتامي ــر عه ــا ب ــزش موه ــری از ري جلوگي
C اســت. ايــن ويتاميــن همچنيــن بــا تحريــک گــردش 
ــب  ــر، موج ــت س ــای پوس ــر در مويرگ ه ــون بهت خ
حفــظ ســالمت می شــود و داشــتن پوســت ســر ســالم 
ــت و  ــم تقوي ــل مه ــا، از عوام ــرای رشــد موه ــا ب و مهي
تســريع رشــد موهــا محســوب می شــود. در ضمــن ايــن 
ــد. ــری می کن ــز جلوگي ــو ني ــن از آســيب های م ويتامي

 A ويتاميــن  بانــام  را  آن  بيشــتر  کــه  رتينــول 
فوليكول هــای  ترميــم  بــرای  می شناســيم، 
آســيب ديده مــو و جلوگيــری از خشــكی موهــا بســيار 
ــب  ــا موج ــن A نه تنه ــود. ويتامي ــد ب ــروری خواه ض
افزايــش رشــد موهــای ســالم می شــود، بلكــه بــه 
حفــظ ســالمت پوســت، ناخــن و چشــم ها نيــز کمــک 
ــو  ــای م ــی ويتامين ه ــرف کاف ــد. مص ــادی می کن زي
ــازک  ــد ن ــدی رون ــث کن ــد باع ــردان، می توان ــرای م ب
شــدن و طاســی ســر در ايــن افــراد شــود. بــرای داشــتن 
ــالوه  ــم، ع ــای ضخي ــا تاره ــوی ب ــالم و ق ــی س موهاي

ــی  ــتن رژيم ــا، داش ــن ويتامين ه ــرف اي ــر مص ب
ــادل و نوشــيدن آب  ــذی و متع ســالم، مغ

ــت.  ــت اس ــز اهمي ــيار حائ ــی، بس کاف
ــر  ايــن برنامه ريــزی صحيــح، عــالوه ب
تمامــی ايــن مزايــا، از بــروز بســياری 
از مشــكالت مربــوط بــه مــو نيــز 

ــرد. ــد ک ــری خواه جلوگي

عوارض استفاده ناصحیح از 
مکمل ها

از  اســتفاده  کــه  همان طــور 
مفيــد  می توانــد  مكمل هــا 
از  اســتفاده  درصورتی کــه  باشــد، 
آن هــا مبتنــی بــر اصــول علمــی 
عارضه هايــی  می توانــد  نباشــد، 
ــاًل  ــد. مث ــته باش ــال داش ــه دنب را ب
محلــول  ويتامين هــای  مصــرف 
در چربــی می توانــد بــا تجمــع در 
ــث  ــد باع ــل کب ــا مث ــی بافت ه برخ
حوزه هــا  ايــن  بــه  آسيب رســانی 
آن  تجمــع  و  روی  مصــرف  شــود. 

می توانــد منجــر بــه رقابــت در جــذب 
مــواد ديگــر باشــد طــوری کــه بــدن 
به جــای اينكــه بتوانــد آهــن را جــذب 
کنــد، روی را جــذب کنــد و بــدن باعــث 

کمبــود آهــن شــود. 
برخــی از امــالح در بــروز برخــی انــواع ســرطان های 
ــی  ــن آگاه ــد؛ بنابراي ــت می کن ــی دخال ــتی و بدن پوس
داشــتن از انــواع مكمل هــا و خواصشــان و مقــدار 
باعــث  کــه  مقاديــری  برعكــس  و  موردنيازشــان 
ــت. ــروری اس ــيار ض ــود، بس ــان می ش مسموميتش
ویتامین دی، اشعه آفتاب و تأثیر آن بر پوست

ويتامين هــای  مهم تريــن  از  يكــی  دی  ويتاميــن 
ــاز  ــر موردني ــده مقادي ــت. ثابت ش ــدن اس ــاز ب موردني
ــرار  ــاعت ق ــه س ــايد دو س ــق ش ــاب در روز از طري آفت
گرفتــن در آفتــاب در هفتــه تأميــن می شــود و مقاديــر 
بيشــتر منجــر بــه عــوارض حــاد و مزمــن شــود. 
توصيــه ای کــه می شــود، اســتفاده از پوشــش مناســب 
ــرار  ــدم ق ــانت و ع ــا 7 س ــه 7/5 ت ــا لب ــوص ب به خص
ــان اوج  ــوص در زم ــاب به خص ــرض آفت ــن در مع گرفت
ــاSPF حداقــل 15  آفتــاب و اســتفاده از ضــد آفتــاب ب
ــر  ــرار آن ه ــل 30 و تك ــاس حداق ــای حس و در روزه
ــه در  ــرادی ک ــرای اف ــاً ب ــار. خصوص ــاعت يک ب ــه س س
ــت و  ــتند. قيم ــه کار هس ــغول ب ــاز مش ــای ب محيط ه
ــدرت  ــت و ق ــه کيفي ــت بلك ــم نيس ــی مه ــكل خيل ش
ــد. ــن می کن ــا، ســالمت پوســت را تضمي ضــد آفتاب ه

تأثیرمکمل ها به تفکیک در زنان و مردان
در خصـوص برخـی از مكمل هـا، نياز روزمـره در خانم ها 
و آقايـان تفـاوت چندانـی نمی کنـد؛ اما به طـور مثال در 
خانم هـا در زمـان سـيكل های ماهانـه کـه به طـور عادی 
دفـع آهن دارنـد يـا در زمـان بـارداری ميـزان موردنيـاز 
امـالح و ويتامين هـا متفاوت خواهد بـود. همچنين توجه 
بـه ايـن نكتـه ضـروری اسـت کـه بسـياری از مكمل هـا 
مقـدار امـالح و ويتامين هـا در آن هـا به انـدازه فـرد 60-
50 کيلويـی تنظيم شـده اسـت. بـا ايـن 
آمادگـی ذهنی که متوسـط افـراد جامعه 
از  هـدف  و  دارنـد  را  وزن  ميـزان  ايـن 
اسـتفاده از مكمل هـا تأميـن نيـاز روزانه 

است.

پوست و آلودگی هوا
هـوا  آلودگـی  از  صحبـت  کـه  زمانـی 
می شـود، ابتـدا بحـث ذرات ريـز پيـش 
می آيـد کـه قطر آن هـا بزرگ نيسـت و 
می تواننـد خـود را بـه مجـاری تنفسـی 
برسـانند؛ اما ذکر اين نكتـه نيز ضروری 
اسـت که در اين شـرايط بايـد موادی را 
اسـتفاده کرد کـه باعث افزايـش ايمنی 
سيسـتم های بدنـی می شـود. بـه همين 
منظور اسـتفاده از غذاها و سـبزی هايی 
کـه حـاوی انتـی اکسـيدان ها هسـتند 
به خصـوص  می شـود.  توصيـه  بسـيار 
اسـتفاده از ميوه هايـی بارنگ سـبز تيره 
و يـا قرمـز و همچنين اسـتفاده از شـير و 
مايعـات حداقـل روزی 8-7 ليـوان در افـراد 

بالـغ توصيـه می شـود.
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مکمل های جنسی
سالمت باروری

  تغذیه

 و سالمت جنسی
دکتر عزت اهلل خالقی 

  مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

روابط زناشویی از هم می پاشد
موضوع سالمت جنسی در آقايان و خانم ها حائز ابعاد مختلفی 
است و طبيعتاً اختالالت متفاوت و متعددی را هم به دنبال 
دارد. اهميت اين مسئله در پايداری بنيان خانواده بسيار مهم 
است. مطالعات نشان می دهد بسياری از روابط زناشويی به 

خاطر همين مسئله از هم می پاشد.

تغذیه ای برای سالمت جنسی
در برطرف کردن اين مشكل، تغذيه خاصی مدنظر نيست. 
برخی از داروها و مواد غذايی انرژی زا می تواند در اين راستا 
موردبررسی قرار بگيرد. همه امالح و ويتامين ها می توانند مفيد 
باشد و اگر تغذيه فرد دچار اشكال باشد، بهتر است که اين 
مكمل ها را مصرف کرده و مسائل جنسی را تقويت کند. شايد 
فرد مشكلی نداشته باشد ولی اگر دچار کمبود برخی از اين 
مواد باشد، با مصرف اين قرص ها می تواند کمبودها را جبران 

کند برخی داروها نيز برای آقايان مورداستفاده قرار می گيرد 
و قبل از نزديكی اگر مصرف کنند، آمادگی جنسی شان بهتر 
با  انزال زودرس دارند می توانند  برای کسانی که  و  می شود 

مصرف آن انزال را به تأخير بيندازند.

 مشکالت اولیه و ثانویه را تفکیک كنیم
ممكن است مشكالت جنسی به شكل اوليه مطرح شود و 
ناتوانی جنسی.  بياورد، مثل  به وجود  را  مباحث پيچيده ای 
در حالت ثانويه يعنی از اول اين مشكل وجود نداشته و پس 
است. طبيعتاً  مبتال شده  اين مشكل  به  فرد  زمان،  از گذر 
مشكالتی که قبل از ازدواج تشخيص داده می شوند، ثانويه 
هستند. مثاًل مردی که قباًل می توانسته رابطه جنسی داشته 
باشد ولی اآلن دچار مشكل شده، يعنی در دستگاه تناسلی 
مشكل به وجود آمده باشد يا شايد در جسم مشكلی نداشته 
باشد و دچار افسردگی شده باشد. اين موارد اغلب به صورت 
اوليه نبوده بلكه به صورت ثانويه است؛ يعنی بعداً دچار مشكل 

تمام مواد غذایی که پرکالری هستند 
مثل عسل و مواد پرانرژی و میوه های 
پرکالری مثل انجیر و با میزان باالی 
کالری مثل موز و انگور و ... برای 
سالمت جنسی افراد مورداستفاده 
قرار می گیرد

 رئیس بخش اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی البرز
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شده باشد. اگر اين مورد در سنين پايين اتفاق افتاده باشد، 
به حالت روحی و روانی فرد نيز ممكن است برگردد. بعضی 
از بيماری ها مانند ديابت، افزايش فشارخون، تصلب شرايين، 
اختالالت تيروييد، ضربه ها، اختالالت روحی و عصبی مانند 
افسردگی و ... می توانند عامل ايجاد ناتوانی جنسی در مردان 
باشند. شرح حال کمک زيادی به کشف علت بيماری می کند

 آمار دقیقی نداریم
در کشور ما مانند بسياری از بيماری های ديگر، در اين خصوص 
نيز نمی توانيم آمار دقيقی ارائه دهيم. بسياری از افراد درزمينه 
مشكالت جنسی خود نمی توانند صحبت کنند. حتی از حقوق 
جنسی خود نيز نمی توانند دفاع کنند. ضمن اينكه مردم به 
آن شكل که انتظار داريم در مورد مشكالت جنسی خودشان 
آگاهی هم ندارند. اگر هم آگاهی دارند، در خصوص آن به 
مشاور يا پزشک متخصص مراجعه نمی کنند. يا اينكه موضوع 
را بسيار سربسته و کلی مطرح می کنند و تازمانی که به درجه 
حاد نرسيده است پيگيری نمی کنند. حتی گاهی اوقات شاهد 
آن هستيم که بيمار به داليل فرهنگی نمی تواند نسخه خود را 
به داروخانه محل سكونت ارجاع کند. شايد دليل رونق فروش 

اينترنتی محصوالت جنسی نيز همين موضوع باشد.

استرس جنسی
گاهی اوقات به فرد استرس جنسی وارد می شود و اين مشكل 
به وجود می آيد. در افسردگی و اضطراب جنسی هم فرد دچار 
ناتوانی جنسی می شود. ناتوانی جنسی در افراد مسن می تواند 
ريشه در مشكالت جسمی و روحی داشته باشد. مشكالت 
عروق و قلب و ... باعث می شود که اين اختالالت در وی به 
بار،  دو  يكی  ماه  در طول  يعنی  بيايد؛  پيش  لحاظ جنسی 
فعاليت جنسی دارد البته اين نكته را در نظر بگيريد که مردان 
تا سنين باال می توانند رابطه جنسی داشته باشند ولی کيفيت 
آن مثل روابط جنسی در سنين پايين نيست. برخی افراد در 
سنين باال آمادگی جنسی دارند، ولی به طورمعمول اين حس 
کم می شود. در اين صورت يعنی ناتوانی جنسی در سن باال 

می گوييم فرد دچار مشكالت ارگانيک شده است.

مواد پركالری برای سالمت جنسی
درزمينه سالمت جنسی همان طور که پيش تر گفته شد، تغذيه 
خاصی مدنظر نيست. اصوالً مواد پرکالری مثل ميوه ها و موادی 
که گرم بوده و کالری بااليی دارند مورداستفاده قرار می گيرد. 
تمام مواد غذايی که پرکالری هستند مثل عسل و مواد پرانرژی 
و ميوه های پرکالری مثل انجير و با ميزان باالی کالری مثل 
موز و انگور و ... برای سالمت جنسی افراد مورداستفاده قرار 
بين  از  و  می شود  درمان  مشكالت  بگوييم  اينكه  می گيرد. 

نمی توانيم  را  خاصی  کالری  ميزان  نيست.  اين طور  می رود، 
به سالمت جنسی کمک  بودن  پرکالری  همان  ولی  بگوييم 
زيادی خواهد کرد و تا حدودی در رفع مشكالت تأثير خواهد 

داشت.

اختالالتی كه داروها پیش می آورند
اختالالت خاصی در مصرف مكمل ها ديده نمی شود. البته اين 
مورد بسيار به مواد داروها و تداخل آن با مشكالتی که فرد 
دارد بستگی خواهد داشت. مثاًل اگر فرد دچار مشكالت قلب 
و عروقی باشد، نبايد از اين قرص های تقويت کننده استفاده 
کنند يا فردی دچار فشارخون بوده يا سابقه سكته قلبی و 
مغزی داشته باشد، بهتر است که اين داروها را مصرف نكنند.

رابطه یک طرفه می شود
 اين مورد را در نظر داشته باشيد که به جز ناتوانی جنسی، انزال 
زودرس در مردان بسيار ديده می شود؛ يعنی در فرد قبل از 
اينكه همسرش را بتواند به اوج برساند، انزال صورت می گيرد. 
اين اشكال در رابطه جنسی زن و مرد پيش می آيد و رابطه 
يک طرفه می شود. اين مشكل را شايد فرد اين طور جبران کند 
که برای چند بار رابطه جنسی ايجاد کند که دربار دوم يا سوم 
بتواند طرف مقابل را ارضاء کند. اين مورد يكی از اختالالت 

شايع در مردان است.

دالیل انزال زودرس
نداشتن  دليل  به  شايد  دارد.  متفاوتی  زودرس، داليل  انزال 
تجربه جنسی باشد. شايد استمناء مرد، زياد بوده است و انزال 
زودرس پيدا کند. شايد هم در اوايل ازدواج اين مشكل وجود 
داشته و بعد که سطح اضطراب کمتر می شود، اين مسئله حل 
شود. اين مسئله درمان دارويی دارد. خيلی وقت ها مردانی که 
اين مشكل رادارند رويشان نمی شود که مراجعه کنند؛ بنابراين 
افسردگی به سراغشان می آيد و اين مسئله تشديد می شود. 
بايد بدانند که با مراجعه به روان پزشک و اورولوژيست اين 

مشكل را می توانند برطرف کند.

 افراط در رابطه جنسی
هميشه افراط وتفريط می تواند عواقب و تبعات منفی به دنبال 
داشته باشد. قطعاً رابطه جنسی سالم در افزايش اعتمادبه نفس 
و عزت نفس زنان و مردان می تواند تأثير بسزايی داشته باشد 
اما بايد به اين مهم نيز توجه داشت که افراط در رابطه جنسی 
نيز صحيح نيست. به طورکلی سالمت جنسی حكم می کند 

که انسان ها در مديريت اين موضوع هوشمندانه عمل کنند.

فقط داروخانه
برخی داروها به محض استفاده عمل می کنند اما برخی ديگر 
بايد به طور مرتب مصرف شوند تا تأثيرگذار شوند. بهترين 
و  مناسب  دوز  با  استاندارد،  داروی  يک  تهيه  برای  مكان 
اين  خريد  اهل  معموالً  اگر  است.  داروخانه  عالی  کيفيت 
داروها در اينترنت هستيد، بهتر است بدانيد گرچه قيمت 
آن ها پايين تر است )حداقل 10 برابر ارزان تر از داروخانه( 
اما ممكن است دارويی که تهيه می کنيد تقلبی باشد؛ يعنی 
دارويی که می خريد تنها يک شبه دارو باشد و حتی بدتر از 
آن ممكن است حاوی ترکيبات شيميايی بی کيفيت و مضر 

برای سالمت شما باشد. 

انزال زودرس، دالیل متفاوتی 
دارد. شاید به دلیل نداشتن تجربه 
جنسی باشد. شاید استمناء مرد، 

زیاد بوده است و انزال زودرس 
پیدا کند. شاید هم در اوایل ازدواج 
این مشکل وجود داشته و بعد که 
سطح اضطراب کمتر می شود، 
این مسئله حل شود. این مسئله 

درمان دارویی دارد.
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مکمل ها کجا هستند
پوست سالم 

دکتر فرخ ارغوانی

پوست، مکمل های غذایی و آلودگی هوا

آلودگی هوا، همه کالن شهرها را به نوعی کالفه کرده است؛ بيماران 
قلبی، کسانی که مشكالت تنفسی دارند، بچه ها و سالمندان بايد 
کمتر از خانه خارج شوند. آيا اين مشكل فقط عاملی برای بروز 
بيماری های مختلف قلبیـ  عروقی و تنفسی است؟ فكر می کنيد 
اين که  بدون  کرد  زندگی  و  کار  آلوده شهر  هوای  در  می توان 

بزرگ ترين سد دفاعی بدن آسيب نبيند؟
پوست، بزرگ ترين ارگان بدن است. پوست به عنوان سپر دفاعی 
برای بدن فعاليت می کند و از اندام های داخلی بدن حفاظت 
می کند؛ اما با توجه به قرار گرفتن در معرض گازهای مضر، خود 
پوست هم آسيب می بيند! که موجب می شود بسياری از مردم از 
مشكالت و بيماری های پوستی رنج می برند. اين مسئله بيشتر، 
خانم هايی که کار می کنند يا به نحوی اکثر وقت خود را در خارج 
از خانه صرف می کنند را درگير می کند. شايد دانستن عوارضی که 
اين آلودگی بر روی پوست ما می گذارد، موجب شود که تالشمان 
را بكنيم تا دست کم، مشكالت کمتری در اين زمينه برای ما 

ايجاد شود.
هوای آلوده دارای ذرات هيدروکربن، گوگرد و ذرات معلق است 
که مخاط تنفسی و پوست را تحريک می کند و ازآنجاکه پوست 
سر، صورت، به ويژه دور چشم ها و دست ها در تماس مستقيم 
دچار  و  می بيند  آسيب  بدن  نقاط  ساير  از  بيشتر  هواست،  با 
حساسيت های اگزمايی می شود. البته کودکان و افراد مسن که 
پوست آسيب پذيرتری دارند، در چنين شرايطی بيشتر آسيب 
می بينند. برای حفاظت از پوست و مو در برابر آالينده هايی چون 
سرب، گوگرد، آرسنيک و ريز گردها بايد گفت که دانشمندان 

و پزشكان دريافته اند رابطه مستقيمی ميان شيوع بيماری ها و 
به ويژه اگزماهای )حساسيت( پوستی در شرايط اضطراری که 

ميزان سرب موجود در هوا افزايش می يابد، ديده شده است.
باپوست  تماس  اثر  در  آلوده  هوای  در  موجود  معلق  ذرات 
می تواند باعث ايجاد خارش، خشكی، اگزما و حساسيت شود. 
عالوه بر اين، اين ذرات حتی می تواند به ريه ها، مجاری بينی 
زيادی  مقادير  که  زمانی  برساند.  آسيب  نيز  قلب  و سالمت 
آلودگی جذب می شود، دفع آن توسط عرق به راحتی ممكن 
نيست و درنتيجه اين مواد می تواند به اندام های مختلف بدن، 

راه يافته و رسوب کند.
آلودگی هوا يكی از مسائلی است که موجب پيری زودرس پوست 
می شود. درنتيجه بايد به اين مورد هم به عنوان يكی از عوارض 

آلودگی هوا که در درازمدت ايجاد می شود، دقت داشته باشيد.
آلودگی هوا می تواند باعث اگزما، خارش، حساسيت و خشكی 
پوست شود. عالوه بر اين، آلودگی هوا پس از جذب مواد و با توجه 
به نوع ذرات معلق موجود در هوا ممكن است رنگ دانه های پوست 

را تغيير دهد و موجب کم رنگی يا تيرگی پوست شود.
به دليل چربی موجود در مواد آرايشی، در صورت استفاده از 
اين مواد، آلودگی هوا بيشتر جذب پوست می شود و مدت زمان 
بيشتری نيز باقی می ماند. به همين دليل بهترين کار اين است که 

از مواد آرايشی، کمتر استفاده و سريع از روی پوست پاک شود.
آسیب  پوست  به  راه   2 از  شهرها  در  آالینده ها  وجود 

می رساند:
 - تماس مستقیم: در اثر تماس مستقيم و رسوب مواد سمی 

کمبود روی در اثر دریافت ناکافی، 
اختالل در جذب، افزایش دفع یا 
افزایش نیاز به روی و عدم تکاپوی 
دریافت به وجود می آید. بدخوابی 
یا بی خوابی، ترس از نور، 
اختالالت عصبی، اختالل در رشد، 
نازک شدن موی سر، کم پشتی 
و ریزش مو، بهبود و ترمیم کند 
زخم ها از عالئم کمبود روی به 
شمار می روند
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بر روی منافذ پوست که با شستشوی سريع می توان از شدت آثار 
زيان بار آن کاست. نكته مهم اينكه ذرات معلق موجود در هوای 

آلوده تا 20 برابر کوچک تر از حفرات پوست هستند.
- تماس غیرمستقیم: دود اگزوز وسايل نقليه و اکسيد شدن 
سوخت های فسيلی در هوا به اتمسفر می رود و ما همه اين ها 
را به شش هايمان وارد می کنيم، همچنين از راه تنفس و خون 
مواد سمی جذب شده به وسيله پوست، به راحتی قابل دفع نبوده و 

منجر به عوارض آنی و درازمدت در پوست می شوند.
جالب است بدانيد معموالً هوای آلوده در فصول سرد سال به 
دليل سنگينی هوا بيشتر خود را نشان داده و سرما می تواند 
با تشديد خشكی پوست، شدت عوارض ناشی از آلودگی هوا 

را بيشتر کند.
اتفاق ناخوشايندتر به دنبال شدت گرفتن آلودگی هوای آن است 
توليد  به دليل  بروز چين وچروک و پيری زودرس پوست  که 
راديكال های آزاد در هوای آلوده بيشتر و سريع تر صورت می پذيرد.

در کل می توان مهم ترين عوارض درازمدت تأثير آلودگی هوا را 
ريزش  به  زودرس،  پيری  يا  بروز چين وچروک ها  به جز 

غيرطبيعی موها، گودی و تيرگی اطراف چشم، 
لک های قهوه ای در صورت، التهاب و زخم های 
مزمن در تنه و اندام و به خصوص در نواحی 
از  مهم تر  و  بغل(  زير  و  ران  )کشاله  چين ها 
را در سنين  پوستی  بدخيمی های  آغاز  همه 

ميان سالی اشاره کرد.
کاهش  و  هوا  آالينده های  افزايش  دنبال  به 
ضخامت اليه ازن، شاهد تابش بيشتر اشعه 
زيان بخش ماوراءبنفش بر پوست هستيم که 
اين مسئله می تواند به بروز سرطان های پوستی 

منجر شود، اما نكته مهم اينجاست که درصدی 
از ساخت ويتامين D در بدن تحت تأثير اشعه 
ماوراء خورشيد صورت می گيرد، ولی اين ميزان 
بايد بسيار محدود باشد تا به ساخته شدن اين 
کند.  کمک  پوست  برای  حياتی  ويتامين 

جذب  افزايش  با  آلوده  روزهای  در  درحالی که 
اشعه ی بنفش توسط پوست، ساخت ويتامين 
طرفی  از  نمی گيرد.  به درستی صورت  نيز   D
ديگر سرب موجود در هوای آلوده می تواند به 
ريزش موها منجر شود. تماس طوالنی مدت با 

مواد آلوده در کارخانه ها منجر به بروز تغييرات تنه 
مو و از بين رفتن شادابی آن می شود.

با توجه به اینکه هیچ راهی برای رهایی از آالینده های 
آب وهوا و اثرات مضر آن ها بر پوست وجود ندارد و نیز 
دوری کامل از آالینده های آب وهوا امکان پذیر نیست، ولی 
با استفاده از روش های ساده زیر می توان آسیب های ناشی 

از آالینده ها بر پوست را کاهش داد:
مرطوب کننده ها: مرطوب کننده خوب پوست را آب رسانی کرده 
و سدی در برابر راديكال های آزاد و ساير آالينده ها ايجاد می کند.

خراب  را  ازن  اليه  هوا  آلودگی  ازآنجايی که  آفتاب:  ضد   
می کند و درنتيجه راديكال های آزاد و اشعه فرابنفش بيشتری 
باپوست تماس پيدا می کند و از طرف ديگر قرارگيری بيشتر 
در برابر اشعه فرابنفش نيز چين وچروک و سرطان های پوستی 
در  هرروز حتی  می شود  توصيه  بنابراين  می دهد  افزايش  را 
روزهای ابری ضد آفتاب مناسبی را بر پوست صورت، گردن 

و دست بزنيد.
 ویتامین ث: با توجه به اينكه ويتامين C و آنتی اکسيدان ها 
با راديكال های آزاد موجود در بدن مقابله کرده و توليد شدن 

آالينده ها را کاهش داده و آسيب وارد بر پوست را دفع می کند، 
بنابراين درصورتی که ويتامين C موجود در رژيم غذايی کمتر از 
حد مجاز باشد، می توان از مكمل های ويتامين C يا مولتی ويتامين 

استفاده کرد.
روی: روی يكی از عناصری است که بعد از آهن فراوان ترين 
عنصر جزئی در بدن به شمار می رود. اين عنصر در فعاليت 
در  که  آنزيم هايی  بخصوص  مختلف  آنزيم   100 از  بيش 
هستند  درگير  کربوهيدرات ها  و  پروتئين ها  سوخت وساز 
دخالت دارد. ميزان مناسب روی در عملكرد سيستم ايمنی، 
تقسيم  چشايی،  بينايی،  بويايی،  قوه  تقويت  زخم ها،  ترميم 
طبيعی سلول ها، رشد و تكامل در طول بارداری، کودکی و 
بلوغ نقش دارد. به طورکلی رشد تا قبل از اتمام سنين رشد 
به اين ماده معدنی وابستگی زيادی دارد. روی به عنوان يكی 
فرم گرفتن  پوست،  معدنی در سالمت  مواد  مهم ترين  از 
مو  ساختار  تقويت  و  ناخن ها  استحكام  و 
نقش بسيار مهمی ايفا می کند. کمبود 
اختالل  ناکافی،  دريافت  اثر  در  روی 
افزايش  يا  دفع  افزايش  جذب،  در 
دريافت  تكاپوی  و عدم  روی  به  نياز 
به وجود می آيد. بدخوابی يا بی خوابی، 
ترس از نور، اختالالت عصبی، اختالل 
سر،  موی  شدن  نازک  رشد،  در 
کم پشتی و ريزش مو، بهبود و ترميم 
کند زخم ها از عالئم کمبود روی به 
شمار می روند. وقتی شما بهترين فايده 
از مكمل های حاوی روی می بريد که  را 
آن را با آب يا آب ميوه و نه با شير و همراه با غذا 
مصرف کنيد و همزمان با مكمل های آهن و کلسيم،  آن ها 
را مصرف نكنيد. اگر برای معده شما مشكل ايجاد کرده 
باشد می توانيد آن را همراه غذا مصرف کنيد. البته بايد در 
اينجا به منابع غذايی زينک نيز اشاره شود. جگر، گوشت 
لبنی، تخم مرغ،  فراورده های  قرمز، مرغ، غذاهای دريايی، 
انواع مغزها و غالت و حبوبات می تواند منابع مناسبی برای 

تأمين روی باشد.
 پاک کننده ها و مواد اليه بردار ماليم: با توجه به اينكه تماس 
طوالنی مدت آالينده ها موجب آلرژی و حساسيت، اگزما و آسيب 
عروق خونی می شود، برای حفاظت از آلودگی پوست و برداشتن 
آالينده ها از سطح خارجی پوست بايد هرروز دست و صورت 
را شسته و هفته ای دومرتبه ليف ماليم کشيد. برای اجتناب از 
آسيب رسانی کلر موجود در آب خانگی نيز می توان پوست را با 

آب معدنی شست وشو داد.
موجب  روزانه  کافی  و  زياد  آب  نوشيدن  خوردن آب کافی: 
می شود پوست آب رسانی شده و رشد سلول ها و گردش خون 
پوست بيشتر شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه نوشيدن آب 
توصيه  بنابراين  برساند  آسيب  پوست  به  دار می تواند  آالينده 

می شود از آب های سالم استفاده شود.
ميوه و سبزی های تازه: مصرف روزانه يک عدد سيب می تواند 
عوارض ناشی از آلودگی هوا را کاهش داده و ميوه هايی مانند 
پرتقال و توت فرنگی نيز سرشار از پكتين بوده و برای کاهش 
عوارض آلودگی هوا مفيد هستند و همچنين سرب موجود 
در هوا را می گيرند و مانع از نفوذ سرب به سلول های بدن 
که  آنتی اکسيدانی  ترکيبات  فوق،  موارد  بر  عالوه  می شوند. 
می گذارند،  مثبت  تأثير  پوست  روی  دارند،  تازه  ميوه های 
به ويژه که ويتامين C و ويتامين E در ميوه ها به تقويت اين 

تأثير مثبت کمک می کند.

به دلیل چربی موجود در مواد 
آرایشی، در صورت استفاده 

از این مواد، آلودگی هوا 
بیشتر جذب پوست می شود 
و مدت زمان بیشتری نیز باقی 
می ماند. به همین دلیل بهترین 
کار این است که از مواد آرایشی، 
کمتر استفاده و سریع از روی 

پوست پاک شود
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روی يــک عنصــر ضــروری در تغذيــه 
بــا گســتره ی  و حيــوان،  انســان 
ــی  ــای بيولوژيك ــش ه ــيعی از نق وس
کاتاليتيــک،  نقــش  روی  اســت. 
ســاختاری يــا تنظيــم کننــده در بيش 
از 200 متالوآنزيــم شــناخته شــده در 
ــی  ــا م ــک ايف ــاي بيولوژي سيســتم ه
ــم هــا در متابوليســم  ــن آنزي ــد. اي کن
اســيد نوکلئيــک و پروتئيــن و توليــد 
انــرژی شــرکت دارنــد. روی نقــش 
ســاختاری در تشــكيل چيــزی بــه نام 
انگشــتان روی  انگشــتان روی دارد. 
ــرای  ــای رونويســی ب توســط فاکتوره
ــت  ــم فعالي ــا DNA و تنظي ــل ب تداخ
ــوند.  ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــا، ب ژن ه
ــظ  ــِر روی، حف نقــش ســاختاری ديگ
ــت  ــت غشــای بيولوژيــک اس تمامي
ــر  ــه ســبب محافظــت از آن در براب ک

ــود. ــی ش ــيداتيو م ــيب اکس آس
روی يــک عنصــر فلــزی بــا عــدد 
 65/37 اتمــی  جــرم  و   30 اتمــی 
آن  اتمــی  نمــاد  اســت.  دالتــون 
Zn اســت. روی در وضعيــت هــای 

فيزيولوژيــک بــه صــورت دو ظرفيتــی 
ــدود  ــاوی ح ــن ح ــدن بالغي ــت. ب اس
1/5 تــا 2/5 گــرم روی اســت. روی در 
ــات  ــا، مايع ــت ه ــا، باف ــام ارگان ه تم
و ترشــحات بــدن موجــود اســت. 
نزديــک بــه 90درصــد از کل روی 
بــدن در عضلــه اســكلتی و اســتخوان 
يافــت مــی شــود. بيــش از 95درصــد 
کل روِی بــدن بــه پروتئيــن هــای 
داخــل ســلولی و غشــای ســلولی 
ــا حــاوي  متصــل اســت. پالســما تنه
مــي  بــدن  از کل روی  0/1درصــد 

ــد. باش
عمـده ی روی )88-75درصـد( موجود 
کربونيـک  متالوآنزيـِم  در  خـون،  در 
انيـدراِز گلبـول های قرمز خـون يافت 
می شـود. در پالسـما، تقريبا 18درصد 
از روی بـه آلفـا – 2- ماکروگلوبوليـن 
2درصـد  و  آلبوميـن  بـه  ،80درصـد 
بـه پروتئيـن هايـی مثـل ترانسـفرين 

وسرولوپالسـين متصـل اسـت.
بــرای  روی  فيزيولوژيــک،  نظــر  از 
رشــد و تكامــل، بلــوغ جنســی وتوليــد 
تاريكــي،  در  ديــد  تطابــق  مثــل، 
فعاليــت بويايــی و چشــايی، ذخيــره و 
ــاع  ــرای دف ــازی انســولين و ب ــا س ره

Zinc/ايمنــی ميزبــان حياتــی اســت. کمبــود روی مــی توانــد روی
ــی،  ــرد ايمن ــالل عملك ــد، اخت ــر رش ــه تاخي ــر ب منج
ــروز عفونــت، هايپوگناديســم، اليگواســپرمی،  افزايــش ب
بــی اشــتهايی عصبــي، اســهال، کاهــش وزن، تأخيــر در 
بهبــود زخــم، نقايــص لولــه عصبــی در جنيــن، افزايــش 
ــرات  ــی و تغيي ــارژی ذهن ــی، لِت ــقط، آلوپس ــر س خط

ــود. پوســتی ش
کمبــود متوســط تــا شــديد روی در کشــورهای صنعتــی 
نــادر اســت. امــا در کشــورهای در حــال توســعه شــيوع 
ــی  ــورهای صنعت ــود، در کش ــن وج ــا اي ــت. ب آن باالس
ــف روی  ــود خفي ــر کمب ــراد در خط ــياری اف ــز بس ني
ــرد را  ــا، ف ــت ه ــا و وضعي ــاری ه ــی بيم ــتند. برخ هس
ــاری  ــه بيم ــد، از جمل ــی کنن ــود روی م ــتعد کمب مس
مغلــوب،  آتوزومــال  انتروپاتيــكای  آکرودرماتيــت 
ــه  ــی، تغذي ــوختگی حرارت ــذب، س ــوء ج ــم، س الكليس
کامــل وريــدی )TPN( بــدون مصــرف مكمــل هــای روی 
ــا، پنيســيالمين،  ــک ه ــل ديورتي ــا مث و برخــی دارو ه

ــول.  ــروات و اتامبوت ــديم والپ س
دريافــت روی در بســياری از ســالمندان ممكــن اســت 
ــی  ــرف برخ ــر مص ــد واگ ــوب باش ــد مطل ــر از ح کمت
ــه آن  ــز ب ــا ني ــاری ه ــه برخــی بيم ــال ب ــا ابت ــا ي داروه
ــا  ــف ي ــود خفي ــبب کمب ــد س ــی توان ــود، م ــه ش اضاف

ــود. ــِط روی ش ــی متوس حت
ــرای  ــد – FDA ب ــورد تأيي ــک داروی م ــتات روی ي اس
درمــان اختــالل افزايــش بــاِر مــس در بيمــاری ويلســون 

اســت.
عملکرد

ــده سيســتم  ــم کنن روی ممكــن اســت عملكــرد تنظي
ايمنــی داشــته باشــد. همچنيــن ممكــن اســت فعاليــت 
ــد  ــرد ض ــد. عملك ــته باش ــز داش ــيدانی ني ــی اکس آنت
ــبكيه روی  ــی ش ــاروری و محافظت ــت ب ــی، تقوي ويروس

مشــهور اســت.
مکانیسم عمل

روی بــرای بســياری از عملكردهــای سيســتم ايمنــی از 
جملــه فعاليــت لنفوســيت – T  مــورد نياز اســت. کمبوِد 
روی ســبب عــود تيمــوس، تنــزل افزايــش حساســيت 
تاخيــري، کاهــش تعــداد لنفوســيِت T- محيطی، کاهش 
ــن  ــه فيتوهماگلوتيني ــيت –T ب ــری لنفوس ــخ تكثي پاس
 T-کاهــش فعاليــت سيتوتوکســيک لنفوســيت ،)PHA(
، کاهــش عملكــرد لنفوســيت کمكــیT ، تنــزل عملكرد 
ســلول هــای کشــنده طبيعــی، تنــزل عملكــرد ماکروفاژ 
)انفجــار  نوتروفيــل  تنــزل عملكــرد  )فاگوســيتوز(، 
تنفســی، کموتاکســی( و تنــزل توليــد آنتــی بــادی مــی 
شــود.  طبــق يافتــه هــا، در ســندرم هــای ســوء جــذب 
ــد  ــی توان ــل روی م ــكا، مكم ــت انتروپاتي و آکرودرماتي
عملكــرد مختــل ايمنــی را در کســانی کــه دچــار کمبود 

روی شــده انــد، اصــالح نمايــد.
شــواهد کمــی وجــود دارد کــه مكمــل روی، پاســخ های 
ايمنــی را در افــرادی کــه دچــار کمبــود روی نيســتند، 
افزايــش دهــد. مقاديــر زيــاد روی، حتــی ممكــن اســت 
ــل  ــن اســت مكم ــود. ممك ــی ش ســبب ســرکوب ايمن
روی عملكــرد ايمنــی را در ســالمندان ســالمی کــه بــه 

طــور مــرزي کمبــود روی دارنــد، بهبــود بخشــد.
مكانيســم مســئول اثــرات ايمنــی روی بــه طــور کامــل 

ــرات ممكــن  ــن اث شــناخته نشــده اســت. برخــی از اي
اســت به اثر تثبيت غشــای ســلولی توســط روی نســبت 
ــای  ــت روی فرآينده ــن اس ــر ممك ــن اث ــود. اي داده ش
ســيگنالي کــه در ايمنــی بــا واســطه ســلولی در گيرنــد، 
ــای  ــن فرآينده ــت روی در چني ــذارد. دخال ــر بگ تأثي
ــن  ــن ممك ــت، همچني ــده اس ــناخته ش ــيگنالي ش س
اســت بــا تثبيــت ســاختاری فاکتورهــای مختلــف 
رونويســی ايمونولوژيــک، روی بيــان ژن نيــز تأثيــر 
ــكيل  ــد تش ــی توانن ــای روی م ــون ه ــد. ي ــته باش داش
 )PBMCs( بالســت از مونوســيت هــای خــون محيطــی
را القــا کننــد. در PBMCs، روی ســيتوکين هايــی شــامل 
اينترلوکيــن IL-6، )IL(-1 و فاکتــور نكــروز تومــور 
)TNF(-آلفــا را القــا مــی کنــد. القای ســيتوکين توســط 
روی نتيجــه ی تداخــل مســتقيم روی بــا مونوســيت هــا 
 T – اســت. بــه نظــر مــی رســد تحريک لنفوســيت هــای
توســط روی، در جريــان آزاد ســازی IL-1 از مونوســيت 
هــا و تمــاس ســلول – ســلول رخ دهــد . غلظــت هــای 
بــاالی روی، تكثيــر لنفوســيت – T را بــا بلــوک کــردن 
کينــاز همــراه گيرنــده نــوع يــِک IL-1، مهــار مــی کند. 
ــه  ــازی لنفوســيت –T ب ــال س ــد فع ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــا غلظــت روی تنظيــم مــی شــود. طــور دقيــق ب
ــيدانی  ــی اکس ــه آنت ــت ثانوي ــت روی فعالي ــن اس ممك
ــک، روی  ــای فيزيولوژي ــت ه ــد. در وضعي ــته باش داش
ــت روی  ــن اس ــدارد. ممك ــی ن ــا کنندگ ــت احي فعالي
ــی و  ــای تيول ــروه ه ــت گ ــی در تثبي ــق تواناي از طري
ــذارد. روی  ــر گ ــا تأثي ــاختار غش ــر س ــفوليپيدها ب فس
ــی  ــه م ــی را ک ــل هاي ــت مح ــن اس ــن ممك همچني
ــل  ــر مث ــده ی ديگ ــا کنن ــزات احي ــاوی فل ــد ح توانن
آهــن باشــند، اشــغال کنــد. ايــن اثــرات ممكــن اســت از 
غشــاها در برابــر آســيب اکســيداتيو حمايــت کنــد. روی 
ــن حــاوی ســاختار مــس/ روی – سوپراکســيد  همچني

ديســموتاز )SOD – Cu/Zn( اســت.
ــت.  ــاختاری اس ــش س روی در Cu/Zn-SOD  دارای نق
ــا  ــاط ب ــق ارتب ــت از طري ــن اس ــن ممك روی همچني
پروتئيــن متصــل شــونده بــه مــس، يعنــی متالوتيونين، 

عملكــرد آنتــی اکســيدانی داشــته باشــد.
نقــش گلوکونــات روی در کنتــرل ســرما خوردگــی 
ــه  ــی ک ــم هاي ــت. مكانيس ــث اس ــورد بح ــان م همچن
بــرای اثــر روی بــر طــول و دوره ســرما خوردگــی 
ــا  ــروس ه ــو وي ــار رونويســی رين ــامل مه ــد ش متصورن
ــلول هاســت.  ــه داخــل س ــروس ب ــار ورود وي ــا مه و/ ي
ــه  گرچــه، در شــرايط in vitro، يــون هــای روی تنهــا ب
ــر اختصاصــی  ــاری غي ــرات مه ــور متوســط دارای اث ط

ــد. ــوده ان ــا ب ــروس ه ــو وي روی رين
روی در شــكل گيری اســپرم و متابوليســم تستوســترون 
ــی  ــپرمی م ــبب اليگواس ــود روی س ــت دارد. کمب دخال
شــود. شــواهد کمــی وجــود دارد کــه مصــرف مكمــل 
روی در افــرادی کــه کمبــود روی ندارنــد، بــر روی 
ــر روی  ــر مــی گــذارد. مكانيســم اث ــد اســپرم تأثي تولي
 )ARMD( ــوال ــن ماک ــه س ــته ب ــيون وابس ــر دژنراس ب

ناشــناخته اســت.
فارماکوکینتیک

ــط  ــک روی توس ــبی( نم ــذب نس ــذب )ج ــان ج راندم
معــده خالــی از 40درصــد تــا 90درصــد متغيــر اســت. 
بــه نظــر مــی رســد ميــزان جــذب نســبی روی بــا غــذا 
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کمتــر اســت. ترکيبــات روی – هيســتيدين، روی – 
متيونيــن وروی – سيســتئين از ســاير فــرم هــای مكمل 
روی، بهتــر جــذب مــي شــوند. روی در تمام طــول روده 
کوچــک جــذب مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد عمــده 
روی دريافــت شــده از ژژنــوم جــذب شــود. جــذب روی 
از خــالل حاشــيه مســواکی، هــم با مكانيســم با واســطه 
ســد قابــل اشــباع و هــم بــا مكانيســم بــی واســطه غيــر 
قابــل اشــباع رخ مــی دهد. مكانيســم دقيق انتقــال روی 
بــه داخــل انتروســيت هــا همچنــان ناشــناخته اســت. 
ــی مشــخص شــده  ــای حيوان ــدل ه ــن روی در م ناقلي
انــد. بــرای اينكــه روی داخــل انتروســيت، بتوانــد بــرای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه روی م ــته ب ــای وابس ــد ه فرآين
ــل  ــده وداخ ــل ش ــن متص ــه متالوتيوني ــد ب ــرد، باي گي
انتروســيت حفــظ شــده يــا از خــالل ســلول عبــور کند. 
انتقــال روی از خــالل غشــای ســروزی بــا واســطه ناقــل 

و وابســته بــه انــرژی اســت. 
ــي  ــال م ــد انتق ــه کب ــدي ب ــان وري ــق جري روی از طري
يابــد. بخشــي از روی توســط هپاتوســيت هــا برداشــته 
شــده، و باقيمانــده ی آن از طريــق جريــان خــون 
سيســتميک بــه ســلول هــای مختلــف بــدن فرســتاده 
ــه  ــل ب ــورت متص ــه ص ــما، روی ب ــود. در پالس ــی ش م
ــن  ــد(، آلفا-2-ماکروگلوبولي ــدود 80درص ــن )ح آلبومي
ــر  ــای ديگ ــن ه ــی پروتئي ــد( و برخ ــدود 18درص )ح
ترانســفرين و سرولوپالســمين )حــدود 2درصــد( حمــل 
مــی شــود. راه اصلــی دفــع روی از طريــق لولــه گــوارش 
اســت. روی دفــع شــده در مدفــوع شــامل روی جــذب 
ــراس و  ــرا، پانك ــحات صف ــتق از ترش ــده و روی مش نش
دســتگاه گــوارش و روی ناشــی از پوســته ريــزی ســلول 

هــای مخاطــی اســت.
بيشــتر فارماکوکينتيــک روی در بدن انســان ناشــناخته 
اســت. مطالعــات بيشــتر در ايــن زمينــه در حــال انجــام 

. ست ا
اندیکاسیون و کاربرد

ــا اختــالل در متابوليســم  حتــی کمبــود مــرزی روی ي
روی مــی توانــد عــوارض جانبــي عميقــی روی ســالمت 
داشــته باشــد. افــرادی کــه در معــرض خطــر بيشــتری 
ــرای ايــن کمبــود هــا و اختــالالت هســتند عبارتنــد  ب
ــاردار.  ــان ب ــالمند و زن ــراد س ــودکان، اف ــوزادان، ک از : ن
بــه علــت وجــود شــرايطی کــه فراهــم زيســتی روی را 
ــت روی  ــه درياف ــی ک ــی زمان ــد، حت ــی کن ــدود م مح
کافــی باشــد نيــز ممكــن اســت جمعيــت بزرگــی دچــار 

کمبــود روی باشــند.
بيمــاری و وضعيــت هايــی که بــا کمبــود روی همراهند 
عبارتنــد از: الكســيم، ســندرم هــای ســوء جــذب، 
آکرودرماتيــت انتروپاتيــكا، بــی اشــتهايی عصبــی، 
 )TPN( ــدی ــل وري ــه کام ــی و تغذي ــوختگی حرارت س
ــاري روی. مكمــل روی ممكــن اســت  ــدون مكمــل ي ب
در برخــی از وضعيــت هــای مذکــور، در برخــی وضعيــت 
ــارداری،  ــوارض ب ــی ع ــی، در برخ ــالل ايمن ــای اخت ه
ــی  ــه عصب ــص لول ــوارد نقاي ــی م ــگيری از برخ در پيش
جنيــن، اســهال، اليگواســپرمی، تأخيــر در بهبــود زخــم 
ــد.  ــده باش ــک کنن ــناختی کم ــالالت ش ــی اخت و برخ
ــر  ــت در براب ــه حفاظ ــت روی ب ــن اس ــن ممك همچني

ــد. ــی کمــک کن ــت التهاب وضعي
ــراي  ــی ب ــرات حافظت ــد روی اث ــی کنن ــا م برخــی ادع

سيســتم عصبــی دارد و برخــی نيــز معتقدنــد در بعضــی 
ــراي اعصــاب )نوروتوکســيک(  ــرات ســمی ب شــرايط اث
دارد. برخــی مطــرح مــی کننــد ممكــن اســت روی در 
افســردگی مفيــد باشــد و برخــی ديگــر پيشــنهاد مــی 
کننــد ممكــن اســت روی بــه عنــوان مــاده ضــد پيــری 
بــه کار رود. نتايــج مختلفــي از کاربــرد روی در پنومونــی 

کــودکان گــزارش شــده اســت.
ادعاهــای منتشــر شــده وســيعی مبنــی بــر اثــر بخشــی 
روی در پيشــگيری و بهبــود عاليــم ســرماخوردگی 
وجــود دارد کــه توســط برخــی مطالعــات حمايت شــده 
و توســط برخــی مطالعــات ديگــر خيــر. برخــی مطالعات 
تجربــی پيشــنهاد کــرده انــد، روی ممكــن اســت برخــی 
ــی  ــواهد کم ــد. ش ــته باش ــرطاني داش ــد س ــرات ض اث
موجــود اســت کــه روی در ديابــت مفيــد اســت. 
ــكالت  ــی مش ــان برخ ــی روی در درم ــرف موضع مص
پوســتی مفيــد اســت. ادعــای پيشــگيری از طاســی يــا 
برگردانــدن آن توســط روی، بــه جــز در برخــی مــوارد 
ــت. روی  ــر نيس ــديد روی، معتب ــود ش ــه کمب ــال ب مبت
تأثيــری بــر طاســی بــا الگــوی تيپيــک مردانــه نــدارد. 
روی ممكــن اســت در افــراد دچــار کمبــود روی اثــرات 
ــالل چشــايی داشــته باشــد. شــواهد  ــر اخت ــدی ب مفي
ــر پيشــگيری از دژنراســيون  ــر روی ب در خصــوص تأثي

ــه ســِن ماکــوال، در حــال پيشــرفت اســت. وابســته ب
موارد منع مصرف

مصــرف روی در کســانی کــه بــه هــر جزيــی از مكمــل 
حــاوی روی حساســيت دارنــد، ممنــوع اســت.

موارد احتیاط
زنــان بــاردار و مــادران شــيرده بايــد از مصــرف مقاديــر 
ــرای  ــرم در روز ب ــی گ ــدار RDA )15 ميل ــر از مق باالت
زنــان بــاردار، 19 ميلــی گــرم در روز بــرای زنان شــيرده 
ــراي  ــرم در روز ب ــی گ ــاه اول و 16 ميل ــول 6 م در ط

ــان شــيرده در طــول 6 مــاه دوم( اجتنــاب کننــد. زن
عوارض جانبي

مقاديــر تــا 30 ميلــی گــرم روزانــه روی بــه طــور کلــی 
ــر از آن  ــر باالت ــود. مقادي ــی ش ــل م ــی تحم ــه خوب ب
ممكــن اســت ســبب بــروز عــوارض جانبی شــود. شــايع 
ــه صــورت گوارشــی و شــامل  ــی ب ــن عارضــه جانب تري
ــاير  ــت. س ــی اس ــی گوارش ــتفراغ و ناراحت ــوع، اس ته
عــوارض شــامل طعــم فلــزی، ســردرد وخــواب آلودگــی 
ــزان HDL- کلســترول  اســت. گزارشــاتی از کاهــش مي
در افــرادی کــه دوزهــای بــاالی روی را مصــرف کــرده 
انــد، وجــود دارد. دريافــت مقاديــر بــاالی روی بــه 
طــور مــداوم، مــی توانــد ســبب کمبــود مــس و آنمــی 
هيپوکروميــک ميكروســيتيک ثانويــه بــه کمبــود مــِس 

القــا شــده توســط روی شــود.
ــرکوب  ــرات س ــت اث ــن اس ــاالی روی ممك ــر ب مقادي

ــد. ــته باش ــی داش ــده ايمن کنن
تداخالت داروها

 :)Bisphosphonates )alendronate, etidronate, risedronate

مصــرف هــم زمــان يــک بيــس فســفونات و روی ممكن 
اســت جــذب هــر دوی آنهــا را کاهــش دهــد.

 Quinolones )ciprofloxacin, gatifloxacin, levofloxacin,
 lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin,
ــک  ــان ي ــم زم ــرف ه sparfloxacin, trovafloxacin(: مص

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



تاریخچه
نشریه درمان یاب

124

ــا  ــر دوی آنه ــون و روی ممكــن اســت جــذب ه کينول
ــد. ــش ده را کاه

ــيالمين و  ــی س ــان پن ــم زم ــرف ه Penicillamine: مص

ــد. ــزل ده ــذب روی را تن ــت ج ــن اس روی ممك
 :)Tetracyclines )doxycycline, monocycline, tetracycline

مصــرف هــم زمــان يــک تتراســايكلين و روی، ممكــن 
اســت جــذب هــر دوی آن هــا را کاهــش دهــد.

مکمل های غذایي
ــن  ــيم و روی ممك ــان کلس ــم زم ــرف ه ــيم: مص کلس

ــد. ــزل ده ــه تن ــان يائس ــذب روی را در زن ــت ج اس
مــس: مصــرف هــم زمــان مــس و روی ممكــن اســت 
ــاد  ــر زي ــرف مقادي ــد. مص ــزل بخش ــس را تن ــذب م ج
روی مــی توانــد اثــر منفــی بــر روی وضعيــت مــس بدن 
ــای  ــرد دوزه ــاس کارب ــب اس ــن مطل ــد. اي ــته باش داش
بــاالی روی در درمــان بيمــاری ويلســون اســت. چنيــن 
ــاالی روی  ــر ب ــه نظــر مــی رســد کــه دريافــت مقادي ب
ســنتز پروتئيــن متصــل شــونده بــه مــس، متالوتيونيــن 
را در ســلول هــای مخاطــی دســتگاه  گــوارش القــا مــی 
کنــد. متالوتيونيــن مــی توانــد مــس را بــه دام انــدازد. 
ايــن امــر ســبب مــی شــود مســی بــرای جــذب شــدن 

در دســترس نباشــد.
ال – سيســتئين: مصــرف هــم زمــان ال – سيســتئين و 

روی ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش دهــد.
ال -  هيســتيدين: مصــرف هــم زمــان ال هيســتيدين و 

روی ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش دهــد.
اينوزيتــول هگزافســفات: مصــرف هــم زمــان اينوزيتــول 
را  اســت جــذب روی  و روی ممكــن  هگزافســفات 

ــد. ــش ده کاه
ــان آهــن و روی ممكــن اســت  آهــن: مصــرف هــم زم

ــا را کاهــش دهــد. جــذب هــر دوی آنه
اِل- متيونيــن: مصــرف هــم زمــان اِل ميتونيــن و روی 

ممكــن اســت جــذب روی را افزايــش دهــد. 
ــم  اِن – اســتيل – اِل – سيســتئين )NAC( : مصــرف ه
زمــان NAC و روی ممكــن اســت جــذب روی را افزايش 

دهــد.
نمــک هــای فســفات: تجويــز روی و نمــک هــای 
ــد. ــن اســت جــذب روی را کاهــش ده فســفات، ممك

غذاها
کافئیــن: مصــرف هــم زمــان قهــوه، نوشــيدنی هــای 
ــن اســت جــذب  ــن و روی ممك ــا کافئي ــن دار ي کافئي

ــد. ــش ده روی را کاه
پروتئیــن هــای حــاوی سیســتئین: غذاهــای غنی 
ــت  ــل باف ــتئين )مث ــاوی سيس ــای ح ــن ه از پروتئي
ــا  عضــالت حيوانــات( در صــورت مصــرف هــم زمــان ب
ــد. ــش دهن ــذب روی را افزاي ــت ج ــن اس روی ، ممك

اگزالیــک اســید: مصــرف هــم زمــان روی و غذاهــای 
ــی  ــيب زمين ــفناج، س ــيد )اس ــک اس ــار از اگزالي سرش
ــذب روی را  ــت ج ــن اس ــا( ممك ــواس و لوبي ــازه، ري ت

ــد. کاهــش دهن
ــای  ــان روی و غذاه ــرف همزم ــک: مص ــید فیتی اس
غنــي از اســيد فيتيــک )نــان ور نيامــده، لوبيــاي خــام، 
دانــه هــا، مغزهــا و غــالت و ســويا( ممكــن اســت جذب 

روی را کاهــش دهنــد.

ــا( و روی  ــن ه ــان چــای )تان ــم زم ــای: مصــرف ه چ
ــود. ــذب روی ش ــش ج ــبب کاه ــت س ــن اس ممك

اوردوز
گزارشــی از اوردوز بــا مصــرف مكمــل هــای روی وجــود 

ندارد.
دوز و نحوه مصرف

ــن اشــكال  ــرم مكمــل روی موجوداســت. اي ــن ف چندي
ــات روی، اکســيد روی، آســپارتات روی،  شــامل گلوکون
ــن روی  ــو متيوني ــيترات روی، مون ــات روی، س پيكولين
ــه  و هيســتيدين روی مــی باشــد. مكمــل هــای روی ب
صــورت مســتقل يــا فــرآورده هــای ترکيبــی موجودنــد. 
دوز معمــول روی، حــدود 15 ميلــی گــرم )بــه صــورت 

روی اِلمنتــال( روزانــه اســت.
انجمــن غــذا وتغذيــه انســتيتو پزشــكی آکادمــی ملــی 
علــوم، دريافــت مرجــع رژيمــي توصيــه شــده )DRI( را 

بــرای روی توصيــه مــی کنــد:

ــد  ــن درص ــرای تعيي ــه ب ــه )DV( روی، ک ارزش روزان
ارزش روزانــه مــاده مغــذي موجــود در برچســب مكمــل 
هــای غذايــی و غذاهــا بــه کار مــی رود، 15 ميلــی گــرم 
اســت. اســاس تعييــنDV بــرای روی  RDA آمريــكا در 

ســال 1973 اســت.

**UL

)mg(
*RDA

)mg(

 مردان

70-14 سال4011

 زنان

70-14 سال408

 بارداری

50-14 سال4011

 شیردهی

50-14 سال4012
*Recommended daily allowance

** Upper limit

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
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بيوتيــن عضــوی از خانــواده ی ويتاميــن B، يــک مــاده 
ــن  ــت. اي ــان اس ــه ی انس ــروری در تغذي ــذي ض ی مغ
ويتاميــن در بيوســنتز اســيدهای چــرب، گلوکونئوژنــز، 
توليــد انــرژی، متابوليســم اســيدهای آمينــه بــا زنجيــره 
ــن(  ــين ،L- والي ــين، L - ايزولوس ــاخه دار ) L - لوس ش
و ســنتز نوکلئوتيدهــای پوريــن شــرکت دارد. تحقيقــات 
اخيــر نشــان مــي دهنــد کــه بيوتيــن در بيــان ژن،هــم 
و  ترجمــه  و هــم در ســطح  رونويســی  در ســطح 

ــش دارد. ــازی DNA نق ــد س ــن در همانن همچني
ــی  ــی طبيع ــواد غذاي ــه طــور گســترده در م ــن ب بيوتي
ــن  ــر بيوتي ــن حــال، مقادي ــا اي ــع شــده اســت . ب توزي
در غذاهــا در مقايســه بــا ســاير ويتامين هــای B نســبتاً 
از منابــع غذايــی بهتــر  پاييــن می باشــد. برخــي 
بيوتيــن، زرده تخــم مــرغ، جگــر، قلــوه، پانكراس، شــير، 
 Saccharomyces ســويا و جــو می باشــد. مخمــر آبجــو يــا
ــوان  ــه عن ــه ب ــد(، ک ــو را ببيني ــر آبج cerevisiae )مخم

يــک مكمــل غذايــی اســتفاده می شــود، يكــی از غنــی 
تريــن منابــع بيوتيــن و همچنيــن ســاير ويتامين هــای 
ــوان  ــه عن ــه ب ــز ک ــال )Royal jelly( ني B اســت. ژل روي
ــد( اســتفاده  ــال را ببيني ــی )ژل روي ــک مكمــل غذاي ي
بيوتيــن می باشــد.  ديگــر  غنــی  منبــع  می شــود، 
ــه  ــادر ب پســتانداران و بســياری از گونه هــای گياهــی ق

ســنتز بيوتيــن نيســتند.
ــا،  ــر قارچ ه ــر و ديگ ــری، مخم ــط باکت ــن توس بيوتي
ســنتز  مشــخص  گياهــی  گونه هــای  و  جلبک هــا 
ــه نظــر مــي رســد ميكروفلــور  می شــود. در حقيقــت ب
ــدن  ــن ب ــاز بيوتي ــن ني ــان در تامي ــزرگ انس روده ی ب

دخالــت دارد.
تظاهــر اوليــه ی کمبــود بيوتيــن در حيوانــات ، در 
ــورده  ــام خ ــرغ خ ــم م ــفيده ی تخ ــه س ــی ک حيوانات
بودنــد، مشــاهده شــد. مشــخص شــد کــه بــا خــوردن 
پروتئيــن ســفيده ی تخــم مــرغ خــام ، مــوش هــا دچار 
ــی  ــرد عصب ــالل عملك ــو و اخت ــزش م ــت، ري درماتي
عضالنــی مــي شــوند. ايــن ســندرم آســيب ســفيده ی 
تخــم مــرغ ناميــده شــد و مشــخص شــد کــه به  ســبب 
گليكوپروتئيــن يافــت شــده در ســفيده ی تخــم مــرغ 
ــام آويديــن رخ می دهــد. ســپس مشــخص شــده  ــه ن ب
کــه آســيب ســفيده تخــم مــرغ می توانــد توســط يــک 
فاکتــور کبــدي کــه در ابتــدا فاکتــور محافظــت کننــده 
X نــام گرفــت و ســپس بيوتيــن تعييــن گرديــد، معالجه 
 گــردد. از آنجايــی کــه بيوتيــن اختــالل پوســتی ناشــی 
ــود،  ــه نم ــرغ را معالج ــم م ــفيده ی تخ ــيب س از آس
 ، haut ــه ــت کلم ــه جه ــد. H ب ــده ش ــن H نامي ويتامي

ــد. ــت می باش ــادل پوس ــی مع ــه ی آلمان کلم
آويديــن ســبب آســيب ســفيده تخــم مــرغ می گــردد، 
زيــرا بــه طــور بســيار محكــم بــه بيوتيــن متصــل شــده 
ــا در  ــن تنه ــد. اي ــی نماي ــری م ــذب آن جلوگي و از ج
ــر  ــه در براب ــت ک ــادق اس ــل ص ــن کام ــورد آويدي م
هيدروليــز توســط آنزيم هــای پروتئوليتيــک مقــاوم 

Biotin /ــه بیوتین ــرغ پخت ــم م ــفيده ی تخ ــه س ــی ک ــد. زمان می باش
ــوره  ــن دنات ــده و آويدي ــوره ش ــن دنات ــود، آويدي می ش
توســط آنزيم هــای پروتئوليتيــک هضــم می گــردد.
ــادر  ــان ها ن ــن درانس ــی بيوتي ــود بالين ــه کمب ــر چ اگ
اســت ، امــا رخ می دهــد. مصــرف طوالنــی مــدت 
ســفيده ی تخــم مــرغ خــام، تغذيــه ی کامــل  وريــدی 
ــن و  ــا بيوتي ــاری ب ــل ي ــدون مكم ــدت ب ــی م طوالن
ــندرم روده ی  ــل س ــذب از قبي ــوء ج ــندرم های  س س
کوتــاه منجــر بــه کمبــود بيوتيــن مــی گردنــد. عاليــم و 
نشــانه هــای کمبــود بيوتيــن  شــامل اريتماتــوز و راش ، 
آلوپســی، ورم ملتحمــه و اختــالالت عصبــی می باشــد. 
راش ممكــن اســت در اطــراف چشــم ها ، بينــی ، 
ــورت در  ــر ص ــد. ظاه ــر باش ــا منتش ــان و گوش ه ده
ايــن کمبــود بــا راش هــای دور چشــمان، بينــی و دهــان 
بــه همــراه توزيــع غيــر معمــول چربــی صــورت ، نمــای 

ــه اســت . ــام گرفت ــود بيوتيــن  در صــورت ن کمب
در نــوزادان دچــار کمبــود بيوتيــن، يافته هــای عصبــی 
لتــارژی و تأخيــر در تكامــل  شــامل، هايپوتونــی، 
می باشــند. در بزرگســاالن يافته هــای عصبــی عبارتنــد 
از  لتــارژی ،افســردگی، توهمــات گزگــز اندام هــای 
انتهايــی . وضعيــت مــرزی بيوتيــن ممكــن اســت تحــت 
شــرايط خاصــی از جملــه طــی ســه ماهــه ی اول 
بــارداری رخ  دهــد و تصــور می شــود کــه ايــن وضعيــت 
ممكــن اســت تراتــوژن باشــد. کمبــود عملكــردی 
ــه در  ــد ک ــی ده ــالالت ژنتيكــی رخ م ــن در اخت بيوتي

ــت. ــده اس ــح داده ش ــن توضي پايي
بيوتيــن يــک کوآنزيــم بــرای چهــار آنزيــم کربوکســيالز 
می باشــد. اســتيل کوآنزيــم  A) CoA( کربوکســيالز 
ــت  ــيتوزول ياف ــم در س ــدری و ه ــم در ميتوکن ــه ه ک
بــه  را   CoA  - اســتيل  کربوکسيالســون  می شــود، 
مالونيــل- CoA را کاتاليــز مــی نمايــد. مالونيــل- 
ــن اســيد چــرب  ــم کرب CoA  پيــش ســاز 14 از 16 ات

ــاز  ــش س ــن پي ــد. همچني ــيد می باش ــک اس پالميتي
ــا پالميتيــک اســيد اســت.  تمامــی اســيدهای چــرب ت
به عــالوه   واکنــش کاتاليــز شــده توســط اســتيل
کمپلكــس،  واکنــش  يــک  کربوکســيالز،     -  CoA

ــده ی  ــدود کنن ــا مح ــی ي ــه تنظيم ــه اولي ــک مرحل ي
ــد .  ــرب می باش ــيدهای چ ــنتز اس ــد  در بيوس می باش
پيــروات کربوکســيالز کــه در ميتوکنــدری قــرار دارد ، 
کربوکسيالســيون  پيــروات جهت تشــكيل اگزالواســتات  
اگزالواســتات می توانــد در  را کاتاليــز مــی نمايــد. 
چرخــه ی تــری کربوکســيليک اســيد متابوليــزه  شــود 
يــا می توانــد بــه گلوکــز در کبــد و کليــه و ســاير بافــت 
ــل  ــند، تبدي ــل می باش ــز دخي ــه  د رگلوکونئوژن ــا ک ه
گــردد. تشــكيل اگزالواســتات از پيــروات بــه عنــوان يک 
ــک  ــود. آناپلروتي ــناخته می ش ــک ش ــش آناپلروتي واکن
ــازی و  ــر س ــی پ ــس يعن ــی آناپلروزي ــه ی يونان از کلم
ذخيــره ی دوبــاره منشــاء  مــی گيــرد. واکنــش پيــروات 
ــی اســت کــه واســطه های  کربوکســيالت واکنــش اصل
ــی  ــاره پرم ــيد را دوب ــيليک اس ــری کربوکس ــيكل ت س
ســازد. متيــل کروتونيــل- CoA کربوکســيالز کــه 
همچنيــن در ميتوکنــدری واقــع  اســت،  در متابوليســم 
ــم  ــه آنزي ــی ک ــد، در حال ــل می باش ــين دخي L - لوس
در  کربوکســيالز   CoA پروپيونيــل-  ميتوکندريايــی 
ــن  ــن وهمچني ــين و L - والي ــم L - ايزولوس متابوليس

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
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ــل  ــن دخي ــن و L- متيوني L  - ترئوني
می باشــد.

تمامــی چهــار آنزيــم کربوکســيالز که 
از بــی کربنــات به عنــوان سوبســترای 
اســتفاده  خــود  کربنــی  يــک 
مكانيســم  يــک  در  می کننــد، 
بيوشــيميايی مشــترک می باشــند. 
در تمامــی چهار کربوکســيالز، بيوتين 
بــه صــورت کوواالنســی توســط پيونــد 
کربوکســيل  گــروه  بيــن  آميــدی 
ــن و  ــک بيوتي ــی والري ــره جانب زنجي
يــک گــروه آمينــو - اپســيلون در 
يــک باقــی مانــده  ليزيــل خــاص 
مــی  متصــل  آپوکربوکســيالز  در 
ــد  ــه تشــكيل پيون ــردد. آنزيمــی ک گ
کوواالنســی را کاتاليــز مــی کنــد، 
ناميــده  ســنتاز   هالوکربوکســيالز 
آنزيــم  توســط  بيوتيــن  می شــود. 

می شــود. بازيافــت  بيوتينيــداز 
بيوتينيــداز يــک هيــدروالز بــوده، 
توســط   بيوتيــن  گــردش  بــاز  در 
)ايپســيلون  بيوســيتين  شكســتن  
يــا  ليزيــن (   -L -بيوتينيــل  -N –
زنجيــره   کوتــاه  اليگوپپتيدهــای 
حــاوی باقــی مانــده هــای ليزيــل 
محصــوالت  بيوتيــن،  بــه  متصــل 
طبيعــی   شكســت  از  حاصــل 
ــن آزاد،  ــه بيوتي ــيالزها ب هالوکربوکس
ــر  ــه نظ ــن ب ــد. همچني ــل می کن عم
مــی رســد کــه بيوتينيــداز يــک نقش 
ــن  از  ــازی بيوتي ــی را در آزادس حيات
پروتئين هــای رژيمــی حــاوی بيوتيــن 
ايفــا می کنــد. اخيــراً مشــخص شــده 
اســت کــه بيوتينيــداز دارای فعاليــت 
می باشــد.  ترانســفرار   – بيوتينيــل 
هيســتون ها  کالس،  پنــج  تمامــی 
ــت  ــط فعالي ــی توس ــور انتخاب ــه ط ب
بيوتينيــداز،  ترانســفراز   بيوتينيــل 
تصــور  گردنــد.  مــی  دار  بيوتيــن 
شــدن  دار  بيوتيــن  کــه  می شــود 
هيســتون ها در تنظيــم رونويســی ژن 
دخيــل می باشــد و همچنيــن ممكــن 
ــش  ــدی DNA نق ــته بن ــت در بس اس
ــه  ــب اينك ــه جال ــد. نكت ــته باش داش
بيوتيــن دارشــدن يــک تكنيــک مهــم 
در بيولــوژی مولكولــی اســت. بيوتيــن 
می توانــد بــه صــورت کوواالنســی 
هــم بــه پروتئين هــا و هــم اســيدهای 
نوکلئيــک متصــل گــردد و بــه عنــوان 
ــی  ــوژی مولكول ــت در بيول ــک عالم ي
ــورد  ــيمی م ــای بيوش ــوژی ه و تكنول

ــرد. ــرار گي ــتفاده ق اس
در  مشــخص  نــوزادی  خطاهــای   
کمبــود  بــه  منجــر  متابوليســم 
ــد. ايــن  عملكــردی بيوتيــن مــی گردن

اختالالت شــامل کمبــود کربوکســيالز چند گانــه، کمبود 
ــود  ــداز و کمب ــود بيوتيني ــنتاز، کمب ــيالز س  هالوکربوکس
پروپيونيــک - CoA کربوکســيالز می باشــد. افــراد مبتال به 
ايــن اختــالالت نيازمنــد ســطوح بيوتيــن ســلولی باالتری 
ــای  ــن آنزيم ه ــازی اي ــال س ــت  فع ــی جه ــد طبيع ازح
وابســته بــه بيوتيــن می باشــند. کمبــود بيوتينيداز  شــايع 
تريــن علــت کمبــود ديرهنــگام کربوکســيالز چنــد گانــه 
اســت. تظاهــرات کمبــود ديرهنــگام کربوکســيالز چنــد 
گانــه شــامل راش يوســتی ، آلوپســی، تشــنج،  هايپوتونــی، 
آتاکســی، ريــزش مــو، آتروفــی اپتيــک ، تاخيــر تكاملــی، 
ــا  ــد.  کم ــه می باش ــای راجع ــی  و عفونت ه ــص ايمن نق
اختــالل  کــه  اســت در صورتــی  مــرگ ممكــن  و 
ــاالی بيوتيــن  ــا دوز ب ــان ب ــان نگــردد رخ دهــد. درم درم
می باشــد کــه منجــر بــه بهبــود ســريع و واضــح بالينــی 
و بيوشــيميايی می شــود. کمبــود  هالوکربوکســيالز رايــج 
تريــن شــكل کمبــود کربوکســيالز چندگانــه در نــوزادان 
می باشــد. تظاهــرات کمبــود نــوزادی کربوکســيالز چنــد 
گانــه شــامل لتــارژی،  هايپوتونــی ، اســتفراغ ، آلوپســی ، 
اســيدوزالکتيک ، ورم ملتحمــه، ضايعــات اطــراف دهــان و 
تشــنج اســت. درمــان  شــامل بيوتيــن در دوز بــاال اســت 
کــه ممكــن اســت بــه طــور کامــل نشــانه ها وعاليــم  ايــن 
اختــالل را برگردانــد. يــک بــروز نســبتا بــاال يــا کمبــود 
پروپيونيــل -CoA کربوکســيالز در بيــن بوميــان گرينلنــد  
وجــود دارد. افــراد دچــار کمبــود ايــن آنزيــم ممكن اســت 
در اوايــل زندگــی با اســيدوز متابوليک شــديد و در بيشــتر 
اوقــات کشــنده،  هايپر گاليســينمی و هايپر آمونمــی روبــرو 
باشــند . تنهــا درمــان شــناخته شــده بــرای ايــن اختــالل 
بيوتيــن بــا دوز بــاال می باشــد . تمامــی خطاهــای نــوزادی 
ــالالت  ــوان اخت ــه عن ــاال ب ــده در ب ــر ش ــم  ذک متابوليس

ــن شــناخته می شــوند. ــه بيوتي ــده ب پاســخ دهن
بيوتيــن يــک ترکيــب دوحلقــه ای اســت. حلقــه ی 
تتراهيدروتيوفــن حــاوی ســولفور و دارای يــک زنجيــره 
ــاوی  ــه ی دوم ح ــد . حلق ــيد می باش ــک اس ــی والري جانب
ــرای  ــی ب ــر فضاي ــدو اســت . هشــت ايزوم ــک گــروه يوراي ي
ــه  ــرم ب ــک ف ــا ي ــال تنه ــن ح ــا اي ــود دارد. ب ــن وج بيوتي
صــورت طبيعــی يافــت مــی شــود و تنهــا يــک فــرم از نظــر 
 -d آنزيمــی فعــال اســت. ايزومــر فضايــی طبيعــی بيوتيــن
)+(- بيوتيــن يــا تنهــا بيوتيــن ناميــده می شــود. عــالوه بــر 
شــناخته شــدن بــا ويتاميــن H، بيوتيــن همچنين بــه عنوان 
هگــزا هيــدرو- 2- اکســو- H 1 -تيئنــو]3و 4d-[ ايميــدازول 
ــدرو -2-  ــزا هي ــيس -5- )هگ ــيد ؛ س ــک اس -4- پنتانوئي
اکســو-1H تيئنــو]3و 4d-[ ايميــدازول -4- ايــل ( والريــک 
 ] -4d ــو ]3و ــدرو -2- اکســو تيئن ــيد؛  ســيس - تتراهي اس
ايميــد ازوليــن -4- والريــک اســيد؛  ســيس هگزاهيــدرو- 2- 
اکســو- 1H – تيئنــو ]4و3[ ايميــد ازول -4- والريــک اســيد؛ 
کوآنزيــم R و بيــوس IIb شــناخته می شــود. فرمــول مولكولی 
آن 31/  مولكولــی  و وزن  آن C10H16N2O3S می باشــد 
244 دالتــون اســت . بيوســيتين يــا اپســيلون N-- بيوتينيل 
-L- ليزيــن يــک کمپلكــس طبيعــی بيوتيــن می باشــد کــه 

تقريبــا  فعاليــت بيوشــيميايی مشــابهی بــا بيوتيــن دارد.
عملکرد

ــم  ــوزادی متابوليس ــای ن ــان خطاه ــرای درم ــن ب بيوتي
ــن  ــن ويتامي ــن اســتفاده می شــود. اي ــا بيوتي مرتبــط ب
دارای فعاليــت تنظيــم کننــده تحمــل گلوکــز می باشــد. 
همچنيــن ممكــن اســت در بهبــود ناخن هــای شــكننده 

و ســندرم  موهــای غيــر قابــل شــانه زدن  نقــش داشــته 
 باشــد. شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر ايــن کــه ممكن 

اســت دارای فعاليــت آنتی اکســيدانی باشــد.
مكانيسم عمل

ــار  ــدن چه ــن دار ش ــنتتاز، بيوتي ــيالز س هولوکربوکس
کربوکســيالز وابســته بــه بيوتيــن در انســان را کاتاليــز 
مــی نمايــد. کمبــود  هالوکربوکســيالز سنتتازشــايع 
تريــن علــت کمبــود کربوکســيالز چنــد گانــه نــوزادی 
در  را  بيوتيــن  بازگــردش  بيوتينيــداز  می باشــد. 
ــود  ــد. کمب ــی نماي ــز م ــا کاتالي ــر واکنش ه ــن ديگ بي
بيوتينيــداز شــايع تريــن علــت کمبــود ديرهنــگام 
غلظت هــای  می باشــد.  چندگانــه  کربوکســيالز 
ــال  ــرای فع ــی ب ــد طبيع ــر از ح ــلولی باالت ــن س بيوتي
يافتــه و  شــدن  هالوکربوکســيالز ســنتتاز جهــش 
بيوتيــن  نيازهســتند.  مــورد  بيوتينــدار  آنزيم هــای 
ــای  ــدرت آنزيم ه ــه ق ــه ب ــش يافت ــای جه ــه آنزيم ه ب
جهــش نيافتــه متصــل نمــی گــردد و بنايرايــن مقاديــر 
ــت .  ــا الزم اس ــت آنه ــرای فعالي ــن ب ــری از بيوتي باالت
همچنيــن ممكــن اســت بيوتيــن درتنظيــم رونويســی 

ــد. ــته باش ــش داش ــنتتاز نق ــيالز س  هالوکربوکس
ــدل  ــن در م ــل  بيوتي ــه مكم ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــيده و  ــود بخش ــز را بهب ــل گلوک ــی، تحم ــوش ديابت م
ــن  ــد. همچني ــی ده ــش م ــولين کاه ــه انس ــت ب مقاوم
مشــاهده شــده اســت کــه بيــان گلوکوکينــاز کبــدی را 
ــه در  ــطح ترجم ــم  در س ــی و ه ــطح رونويس ــم در س ه
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تاثي ــلولی تح ــت س ــط کش محي
اخيــرا نشــان داده شــده اســت کــه بيوتيــن بــر فعاليــت 
گلوکوکينــاز جزايــر پانكــراس و بيان و ترشــح انســولين در 
ســلول های جزايــر رت کشــت داده شــده موثــر می باشــد. 
گلوکوکينــاز نقش تنظيمــی مرکزی در متابوليســم گلوکز 
دارد. نتايــج مطالعــات بــاال نشــان مــی دهنــد کــه تجويــز 
مكمــل بيوتيــن ممكــن اســت متابوليســم و/ يــا اســتفاده 
از گلوکــز را در افــراد مبتــال بــه ديابــت مليتــوس نــوع 2 
بهبــود بخشــد. مطالعــات  بالينــی در ايــن زمينــه مــورد 
نيــاز اســت. چنديــن مطالعــه نشــان دادنــد کــه دوزهــای 
بــاالی بيوتيــن در بهبــود ناخن هــای شــكننده در خانــم 
هــا کمــک کننــده اســت. عقيــده ی اســتفاده از بيوتيــن  
ــک در  ــرات پاتولوژي ــن تغيي ــالل از يافت ــن اخت ــرای اي ب
ــان  ــی درم ــن خوراک ــا بيوتي ــه ب ــا ک ــب ها و خوک ه اس
شــدند، بــه دســت آمــد. مكانيســم احتمالــی بيوتيــن در 
ــود  ــناخته اســت . کمب ــای شــكننده ناش ــود ناخن ه بهب
بيوتيــن ســبب تغييــرات پوســتی می شــود، بــا ايــن حــال 

افــراد مطالعــه شــده کمبــود بيوتيــن نداشــتند.
ــه  ــه ب ــز ک ــل شــانه زدن ني ــر قاب ــای غي ســندرم  موه
 cheveux incoiffables و   Span- glass موهــای   عنــوان 
نيــز شــناخته می شــود، يــک اختــالل مــادرزادی نــادر 
ــو  ــه ی م ــی تن ــا رشــد طول ــالل ب ــن اخت می باشــد. اي
ــی  ــرش عرض ــه ب ــر ب ــه منج ــردد ک ــخص می گ مش
ــن  ــه بيوتي ــود دارد ک ــی وج ــود. گزارش ــی می ش مثلث
ــو،  ــزش م ــزی، ري ــته ري ــردن پوس ــوس ک ــبب معك س
شــكنندگی مــو و عــدم قابليــت شــانه زدن در يک پســر 
ــو حتــی  ــن ســندرم می شــود. م ــه اي دوســاله مبتــال ب
پــس از يــک ســال قابل شــانه زدن مــی ماند. مكانيســم 
عمــل بيوتيــن در ايــن اختالل ناشــناخته اســت.احتماال 
برخــی از مــوارد ســندرم  موهــای غيــر قابــل شــانه زدن 
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مرتبــط بــا بيوتيــن اســت. ســندرم  موهــای غيــر قابــل 
ــه ای  ــا کوليكــس )cowlicks( منطق ــد ب ــانه زدن نباي ش

ــه شــود. ــه شــانه نمی شــود، اشــتباه گرفت ــو ک م
کوليكــس )cowlicks(  ســندرم  موهــای غيــر قابل شــانه 
ــن دارای  ــه بيوتي ــی ک ــچ مدرک ــد و هي زدن نمی باش

اثــری بــر روی کوليكــس باشــد وجــود نــدارد.
ــای  ــد گونه ه ــن تولي ــه بيوتي ــده اســت ک مشــخص ش
اکســيژن فعــال از جملــه آنيون هــای سوپراکســيد 
ــی  ــار م ــرايط in vitro را مه ــا در ش ــط نوتروفيل ه توس
ــر آنتی اکســيدانی ناشــناخته  ــن اث ــد. مكانيســم اي نماي
ــای  ــن آنيون ه ــه بيوتي ــه نظــر نمــی رســد ک اســت. ب

ــد. ــازی نماي ــيد را پاکس سوپراکس
فارماکوکینتیک

ــی  ــرار م ــی ق ــع اندک ــن از مناب ــرض بيوتي روده در مع
ــن  ــن و بيوتي ــای بيوتي ــی ، مكمل ه ــم غذاي ــرد: رژي گي
ســنتز شــده توســط باکتری هــا ی روده بــزرگ . بيوتيــن  
ــن  ــه پروتئي ــل ب ــكال آزاد و متص ــی در اش ــم غذاي رژي

ــود دارد. وج
بيوتيــن متصــل بــه پروتيئــن توســط پروتئازهــا و 
و  بيوتيــن  حــاوی  اليگوپپتيدهــای  بــه  پپتيدازهــا 
ــن (  ــل-L- ليزي ــيلون - N - بيوتيني ــيتين )اپس بيوس
هضــم می گــردد. اليگوپيتيدهــای حــاوی بيوســيتين و 
بيوتيــن از طريــق آنزيــم بيوتينيــداز بــه بيوتيــن تبديــل 
ــم  ــد. بيوتيــن – هــم بيوتيــن مشــتق از رژي مــی گردن
ــت از روده  ــا کفاي ــن– ب ــل  بيوتي ــم مكم ــی و ه غذاي
ــی رســد در  ــه نظــر م ــردد. ب ی کوچــک جــذب می گ
دوزهــای بيوتيــن مشــتق از غــذا،  بيوتيــن توســط يــک 
ــه انتروســيت ها منتقــل  ــه ســديم ، ب حامــل وابســته ب
می گــردد. در دوزهــای باالتــر بيوتيــن ، جــذب توســط 
انتشــار غيــر فعــال  رخ می دهــد. جــذب بيوتينــی کــه 
توســط ميكروفلــور کولــون توليــد شــده اســت، توســط 
يــک فرآينــد وابســته بــه حامــل در بخــش پراکســيمال 

ــد. ــی ده ــزرگ رخ م روده ی ب
ــد و  ــه کب ــدی ب ــردش خــون وري ــق گ ــن از طري بيوتي
توســط گــردش خــون سيســتميک بــه ســاير بافت هــای 
بــدن منتقــل می گــردد. بــه نظــر مــی رســد بيوتيــن در 
ســرم هــم بــه شــكل متصــل و هــم غيــر متصــل منتقل 
ــط  ــلول ها توس ــط س ــن توس ــت بيوتي ــود. درياف می ش
ــار  ــديم و انتش ــه س ــته ب ــل وابس ــد حم ــر دو فرآين ه

غيرفعــال انجــام مــی شــود. 
انتقــال بيوتيــن از  ســد خونــی - مغــزی توســط يــک 
مكانيســم انتقــال اشــباع پذيــر انجــام می شــود. انتقــال 
ــال  ــر فع ــد غي ــک فرآين ــط ي ــت توس ــن از جف بيوتي
رخ مــی دهــد. در داخــل ســلول ها، کربوکســيالزها 
ــيالز،  ــتيل - CoA کربوکس ــيالز، اس ــروات کربوکس ) پي
3- متيــل کروتونيــل- CoA کربوکســيالز، پروپيونيــل- 
CoA کربوکســيالز(  از طريق  هولوکربوکســيالز ســنتتاز، 

بيوتيــن دار می گردنــد. بيوتيــن و آپوکربوکســيالزها 
سوبســتراها می باشــند. همچنيــن ATP  و منيزيــم 
بيوتيــن  کننــد.  مــی  شــرکت  واکنــش  ايــن  در 
آنزيم هــای  فعاليــت  توســط  از هولوکربوکســيالزها 
می شــود.  بازگــردش  بيوتينيــداز  و  پروتئوليتيــک 
بيوتيــن بــه شــماری از متابوليت هــای مختلــف شــامل 
بيــس نوربيوتيــن ، بيوتيــن سولفوکســيد ، بيوتيــن 

ســولفون ، بيــس نــور بيوتيــن متيــل کتــون و تتــرا 
ــردد.  ــزه می گ ــيد کاتابولي ــن -1- سولفوکس نوربيوتي
ــور  ــس ن ــن، بي ــورت بيوتي ــه ص ــن در ادرار ب بيوتي
ــولفون،  ــن س ــيد، بيوتي ــن سولفوکس ــن، بيوتي بيوتي
بيــس نــور بيوتيــن متيــل کتــون و تتــرا نــور بيوتيــن 

-1- سولفوکســيد ترشــح می گــردد.
اندیکاسیون  و کاربرد

بيوتيــن جهــت درمــان خطاهای نــوزادی متابوليســم  
وابســته بــه بيوتيــن، کمبــود  هولوکربوکســيالز 
ســنتتاز و کمبــود بيوتينيــداز اســتفاه می شــود. 
کمبــود  هولوکربوکســيالز شــايع تريــن علــت کمبــود 

ــد. ــه می باش ــيالز چندگان ــوزادی کربوکس ن
کمبــود بيوتينيــداز شــايع تريــن علــت کمبــود 

ديرهنــگام کربوکســيالز چنــد گانــه اســت.
مطالعــات اخيــر آشــكار ســاختند کــه حتــی کمبــود 
مــرزی بيوتيــن در بســياری از پســتانداران تراتــوژن 
ــی  آغــاز شــد  ــژه از زمان ــه وي ــی ب اســت. ايــن نگران
کــه داده هــای کنونــی همچنيــن نشــان دادنــد کــه 
ــل توجهــی از  کمبــود مــرزی بيوتيــن در تعــداد قاب
زنــان بــاردار مشــاهده مــی شــود. هنــوز بســيار زود 
ــاری وســيع بيوتيــن در طــول  اســت کــه مكمــل  ي
بــارداری توصيــه شــود، امــا اســتفاده از ايــن ويتامين 
ممكــن اســت در بعضــی از زنــان بــارداری کــه 
پزشــک آنهــا اســتفاده از آن را توصيــه کــرده اســت، 
کاربــرد داشــته  باشــد. شــواهد بســيار ابتدايــی وجــود 
دارد کــه مكمــل بيوتيــن ممكــن اســت متابوليســم 
ــن در  ــيده و بنابراي ــود بخش ــز را بهب ــل گلوک مخت
مــواردی از ديابــت کمــک کننــده باشــد. همچنيــن 
ــه  ــت تغذي ــراد تح ــی از اف ــت در بعض ــن اس ممك
کامــل وريــدی و درافــراد دارای ناخن هــای شــكننده 
ــه  ــود دارد ک ــواهدی وج ــد.. ش ــته باش ــرد داش کارب
ــی  ــر روی چرب ــی ب ــرات مطلوب ــد اث ــن می توان بيوتي
هــا داشــته باشــد. ايــن ويتاميــن نمــی توانــد رشــد 
موهــا را بــاز گردانــد مگــر در مــوارد کمبــود بيوتيــن 
ــه  . همچنيــن قــادر نيســت مــوی ســفيد شــده را ب
ــود دارد  ــواهدی وج ــد. ش ــاز گردان ــی ب ــگ طبيع رن
کــه ايــن ويتاميــن ممكــن اســت  در بهبــود ســندرم  
موهــای غيــر قابــل شــانه زدن يــک اختــالل نادرکــه 
در کــودکان مشــاهده می شــود، مفيــد باشــد. هيــچ 
ــدرت انجــام  ــن، ق ــه بيوتي ــدارد ک مدرکــی وجــود ن

ــی بخشــد. ــود م ورزش را بهب
موارد منع مصرف 

ــزء  ــر ج ــه ه ــيت ب ــار حساس ــراد دچ ــن در اف بيوتي
ــرف دارد. ــع مص ــن من ــاوی بيوتي ــول ح محص

موارد احتیاط 
زنــان بــاردار و مــادران شــيرده مــی بايســت ازمصرف 
ــزان دريافــت  ــر از مي دوزهــای مكمــل بيوتيــن باالت
کافــی )AI( توصيــه شــده توســط بــورد غــذا و تغذيــه 
اجتنــاب نماينــد، مگــر اينــک دوزهــای باالتر توســط 
ــرم در روز  ــردد. AIs ،30 ميكروگ ــز گ ــک تجوي پزش
ــرای  ــرم در روز ب ــاردار و 35 ميكروگ ــان ب ــرای زن ب

ــد. ــيرده می باش ــادران ش م
اســتفاده از بيوتيــن بــرای درمــان اختــالالت مرتبــط 

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
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بــا بيوتيــن نيــاز بــه نظــارت پزشــكی دارد.
عوارض جانبی

 هيــچ گزارشــی از عــوارض جانبــی مرتبــط بــا مكمــل 
بيوتيــن درمقــاالت وجــود نــدارد.

تداخالتداروها
Antibiotics : ممكــن اســت اســتفاه از آنتــی بيوتيک هــا 

ميــزان بيوتيــن توليــد شــده توســط ميكروفلــور روده ی 
بــزرگ را کاهــش دهــد.

 Anticonvulsants )cabamazepine, phenytoin, Phenobarbital,
:)primidone

ــد  ــال می توانن ــن وفنوباربيت ــی توئي ــن ، فن  کاربامازپي
متابوليســم بيوتيــن را تشــديد نماينــد و ممكــن اســت 
ســبب کاهــش ميــزان بيوتيــن شــوند. مصــرف طوالنــی 
مــدت کاربامازپيــن، فنــی توئيــن ، فنوباربيتــال و 
پريميــدون موجــب کاهــش غلظــت  پالســمايی بيوتيــن 

مــی شــود.
مکمل های غذایی

ــيد  ــک اس ــاالی پنتوتني ــای ب ــيد: دوزه ــک اس پنتوتني
ــط  ــده توس ــد ش ــن تولي ــذب بيوتي ــت ج ــن اس ممك
ــر  ــه نظ ــد. ب ــار نماي ــزرگ  را مه ــور روده ی ب ميكروفل
مــی رســد پنتوتنيــک اســيد و بيوتيــن از حامــل جذبی 
مشــابهی در ســلول هــای کولــون اســتفاده مــی کننــد.

دوز و نحوه مصرف
بيوتيـــن در محصـــوالت مولتـــی ويتاميـــن و مولتـــی 
ـــن در محصـــوالت  ـــرال و همچني ـــی مين ـــن / مولت ويتامي
منفـــرد در دســـترس اســـت. در محصـــوالت منفـــرد، 
بيوتيـــن بـــه صـــورت  مكيدنـــی، قـــرص و کپســـول 
در دســـترس اســـت. تعـــداد کمـــی از فرمـــول هـــای 
ــاوی  ــارداری  حـ ــژه دوران بـ ــرال ويـ ــن / مينـ ويتاميـ
ــول دارای  ــور معمـ ــه طـ ــه بـ ــند کـ ــن می باشـ بيوتيـ
دوز بيوتيـــن حـــدود 30 ميكروگـــرم روزانـــه هســـتند. 
در  ترکيبـــی  ازمحصـــوالت  بســـياری  در  بيوتيـــن 
دوزهـــای 30 تـــا 60 ميكروگـــرم روزانـــه وجـــود دارد. 
دريافـــت بيوتيـــن از 30 تـــا 1000 ميكروگـــرم در روز 
ـــه انســـتيتو پزشـــكی  ـــذا وتغذي ـــن غ ـــر اســـت. انجم متغي
 )DRI ( ـــی ـــع رژيم ـــت  مرج ـــوم،  درياف ـــی عل ـــی مل آکادم

ـــت: ـــوده اس ـــه نم ـــن توصي ـــرای بيوتي ـــر را ب زي

**UL
)mg(

*RDA
)mcg(

 مردان

***ND3070-19 سال

 زنان
ND3070-19 سال

 بارداری
ND3050-14 سال

 شیردهی
ND3550-14 سال

ـــت.  ـــناخته اس ـــن ناش ـــه بيوتي ـــت بهين ـــر درياف مقادي
افـــرادی کـــه تحـــت همودياليـــز، دياليـــز صفاقـــی 
هســـتند  يـــا کســـانی  کـــه دارای اختـــالالت 
ـــل  ـــن ازقبي ـــه بيوتي ـــته ب ـــی آنزيم هـــای وابس ژنتيك
ـــه  ـــاز بيشـــتری ب ـــی باشـــند، ني ـــداز م ـــود بيوتيني کمب
بيوتيـــن دارنـــد. احتمـــاال وضعيت هـــای ديگـــری از 

ـــود دارد. ـــل وج ـــن قبي اي
ــرای  ــه بـ ــن، کـ ــرای بيوتيـ ــه(  بـ DV )ارزش روزانـ

ـــر روی  ـــذی ب ـــاده مغ ـــه م ـــن درصـــد ارزش روزان تعيي
ـــه کار  ـــا ب ـــی  و غذاه ـــای غذاي ـــل ه ـــب مكم برچس
مـــی رود، 300 ميكروگـــرم می باشـــد. ايـــن مقـــدار 

ـــت. ـــن اس ـــرای بيوتي ـــكا  ب ـــاس RDA  آمري ـــر اس ب

يــک مــاده ضــروری کميــاب در تغذيــه انســان اســت. 
ــش  ــاده نق ــن م ــه اي ــد ک ــی ده ــان م ــواهدي نش ش
مهمــي را در متابوليســم طبيعــي کربوهيــدرات هــا ايفــا 
ــوم  ــد. در دهــۀ 1950 دريافــت شــد کــه کرومي مي کن
بــراي حفــظ تحمــل طبيعــي گلوکــز در رت هــا ضروري 
اســت؛ فقــر کروميــوم در رت هــا تحمل گلوکــز را مختل 
مــی کنــد. نتايــج يــک مطالعــه بــر روی بيمارانــي کــه 
تغذيــه وريــدی تــام )TPN( طوالنــي مــدت را بــه بــدون 
کروميــوم دريافــت کــرده  بودنــد،  عالئمــی ماننــد عــدم 
تحمــل بــه گلوکــز، کاهــش وزن و نوروپاتــی محيطــي را 
نشــان داد.  ايــن نشــانه ها بــا دريافــت کروميــوم کلرايــد 

داخــل وريــدي برطــرف مــی شــود.
کروميــوم يــک عنصــر فلــزی بــا عــدد اتمــي 24  و جــرم 
ــور  ــوده و به ط ــانۀ آن Cr ب ــت. نش ــون اس ــي 52 دالت اتم
طبيعــي بــه صــورت ســنگ معــدن کــروم ـ آهــن وجــود 
دارد. کروميــوم در چنديــن ظرفيــت مختلــف وجــود دارد، 
کــه وضعيــت تــری واالن و هگــزاواالن شــايع ترين شــكل 
ــای  ــل ه ــود در مكم ــوم موج ــتر کرومي ــت. بيش آن اس
غذايــي بــه  صــورت تــری واالن اســت. ترکيبات هگــزاواالن 
کروميــوم  ســمي و ســرطان زای بالقــوه هســتند.کروميوم 
در بســياري غذاهــا، بــه خصــوص در مقاديــر انــدک وجود 
ــالت و  ــامل غ ــوم ش ــي کرومي ــوب غذاي ــع خ دارد. مناب
حبوبــات کامــل، ادويه جــات )فلفل ســياه، آويشــن(، قارچ، 
شــكر قهــوه اي، قهوه، چــاي، آب جــو، شــراب و محصوالت 
گوشــتي مــی باشــد. مخمــر نيــز يــک منبــع خــوب براي 

کروميــوم اســت. 
ميوه جــات و ســبزيجات و غذاهــای تصفيــه شــده  

عمدتــاً از کروميــوم فقيرهســتند.
عملکرد

کروميــوم ممكــن اســت داراي فعاليــت کنتــرل گلوکــز 
ــترولميک و  ــاي  هايپوکلس ــن داراي فعاليت ه و همچني

آنتــی آتروژنيــک باشــد.
مکانیسم فعالیت

مكانيســم اثــر احتمالــي کروميــوم در تنظيــم گلوکــز به 

Chromium /کرومیوم

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

Recommended daily allowance

** Upper limit

*** Not determinable
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خوبي شــناخته نشــده اســت، امــا چندين تئــوري وجود 
دارد. تصــور مي شــود کــه عملكــرد احتمالــي کروميــوم 
در کنتــرل غلظــت گلوکــز خــون، فعال ســازی انســولين 
ــرای  ــور ضــروري ب ــو فاکت ــک ک ــوم ي مي باشــد. کرومي
فعاليــت  بهينــه انســولين اســت. يــک مكانيــزم فرضــي 
ــده  ــداد گيرن ــش تع ــولين، افزاي ــال انس ــش اتص ،افزاي
هــای انســولين و افزايــش فسفريالســيون گيرنــدۀ 
انســولين توســط ايــن عنصــر مي باشــد. کروميــوم 
ــيت هاي رت  ــاز در آديپوس ــن کين ــازي پروتئي فعال س
ــوم  ــد.  کرومي ــک مي نماي را در حضــور انســولين تحري
همچنيــن فســفوتيروزين فســفاتاز، يــک همولــوگ 
ــه  ــر ب ــه منج ــرده ک ــفاتاز رت را ،مهارک ــن فس تيروزي
غيرفعــال شــدن گيرنــدۀ انســولين مــی شــود. افزايــش 
فعاليــت کينــاز گيرنــدۀ انســولينی توســط کروميــوم و 
مهــار تيروزيــن فســفاتاز گيرنــده انســولين، منجــر بــه 
ــش  ــولين و افزاي ــده  انس ــيون گيرن ــش فسفريالس افزاي

ــه انســولين مــی شــود. حساســيت ب
ــوم ممكــن اســت برداشــت کبــدي انســولين را  کرومي
کاهــش داده و تحمــل بــه گلوکــز را بــا ايــن مكانيســم 
ــج مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه  ارتقــا بخشــد. نتاي
ــاره  ــا عص ــوم ب ــر کرومي ــار فق ــای دچ ــه رت ه تغذي
ــا افزايــش  ــه گلوکــز را در آنه مخمــر Brewer تحمــل ب
ــت و  ــي اس ــوم، غن ــر از کرومي ــن مخم ــد. اي ــی ده م
ــک  ــور ارگاني ــک فاکت ــاوي ي ــه ح ــود ک ــور مي ش تص
اســت کــه فعاليــت انســولين را تقويــت مي نمايــد. ايــن 
ــده  ــا GTF نامي ــز ي ــه گلوک ــل ب ــور تحم ــور، فاکت فاکت
مي شــود. فــرض بــر ايــن اســت کــه GTF حــاوي 
ــيد  ــک اس ــه نيكوتيني ــل ب ــه متص ــوم تري واالن کرومي
و آمينواســيدهاي گاليســين ، سيســتئين و گلوتاميــک 
ــور تحمــل  ــک فاکت ــن حــال، ي ــا اي اســيد مي باشــد. ب
 Brewer بــه گلوکــز ارگا نيــک،  تــا امــروز از مخمــر
ــدی  ــاده اليگوپپتي ــک م ــراً ي ــت. اخي ــده اس ــدا نش ج
پاييــن  مولكولــي  وزن  بــا  کروميــوم  بــه  متصــل 
ــت.  ــده اس ــدا ش ــي ج ــاي حيوان )LMWCr( از بافت ه
ــن اليگوپپتيدهــا حــاوي آمينواســيد های گاليســين،  اي
ــا  سيســتئين، گلوتاميــک اســيد و آســپارتيک اســيد ب
دو اســيد کربوکســيليک )گلوتاميــک، آســپارتيک( 
مي باشــد کــه بيــش از نيمــي  از آن حــاوي رزيدوهــای 
 LMWCr ــه ــود ک ــور مي ش ــت. تص ــيدي اس ــو اس آمين
قســمتي از سيســتم پيام رســاني انســولين اســت. نقــش 
احتمالي ايــن مــاده در فعاليــت تنظيــم گلوکــز ممكــن 
ــوم از  ــاي کرومي ــد: يون ه ــق باش ــن طري ــه اي ــت ب اس
 LMWCr .ــد ــل مي گردن ــه LMWCr متص ــفرين ب ترانس
ــولين  ــه انس ــته ب ــلول هاي وابس ــي در س ــور طبيع به ط
ــه  ــا غيرفعــال وجــود دارد. اتصــال ب ــو ي ــه اشــكال آپ ب
ــكل  ــه ش ــال را ب ــكل غيرفع ــک، ش ــاي کرومي يون ه
هولــو يــا فعــال آن تبديــل مي نمايــد. کروميــک حــاوی 
ــال شــده  ــده  انســولين فع ــه گيرن LMWCr ، ســپس ب

ــن  ــت تيروزي ــود و فعالي ــی ش ــل م ــولين متص ــا انس ب
ــه تقويــت  کينــازی آن را تحريــک کــرده کــه منجــر ب
ــن  ــود.  LMWCr، کرمودولي ــی ش ــولين م ــت انس فعالي
ناميــده مي شــود زيــرا تصــور مي شــود کــه فعاليــت آن 

ــن اســت. ــابه کالمودولي مش
احتمالي هايپوکلســترولميک  فعاليــت  مكانيــزم 
ــی  ــي آنت ــت احتمال ــت. فعالي ــناخته اس ــوم ناش کرومي

آتروژنيــک کروميــوم  ممكــن اســت بــه دنبــال فعاليــت 
ــد. ــز آن باش ــم گلوگ ــي تنظي احتمال

فارماکوکینتیک
ــل  ــک از قبي ــات غيرارگاني ــكل ترکيب ــوم در ش کرومي
ــي جــذب  ــد کروميــک جــذب اندکــی دارد. کاراي کلري
کروميــوم از کلريــد کروميــک کمتــر از 2درصــد اســت. 
کفايــت جــذب کروميــوم از ترکيبــات ارگانيــک بيشــتر 
اســت. بــراي مثــال تقريبــاً 2/8درصــد از يــک دز 
ــات جــذب مي شــود.  ــوم پيكولين مصــرف شــده کرومي
ــن  ــه ترانســفرين و آلبومي ــوم ب ــس از جــذب، کرومي پ
ــفرين  ــط ترانس ــه توس ــور اولي ــه  ط ــده و ب ــل ش متص

حمــل مي شــود.
ــت  ــا ارجحي ــدن ب ــف ب ــاي مختل ــوم در بافت ه کرومي
ــردد.  ــع مي گ ــه توزي ــد و کلي ــال، کب ــتخوان، طح اس
فارماکوکينتيكــي مطــرح کرده انــد کــه  مطالعــات 
ــود  ــع مي ش ــف توزي ــز مختل ــار ج ــه چه ــوم ب کرومي
ــه ترتيــب ســرعت بازگــردش، ســريع، متوســط،  کــه ب
آهســته و بســيار آهســته محســوب مــی شــوند. بــه نظر 
ــا داراي  ــد و کليه ه ــال، کب ــتخوان، طح ــد اس ــی رس م
ــز  ــر ج ــه عم ــند. نيم ــز مي باش ــار ج ــن چه ــي اي تمام
ســريع کمتــر از يــک روز، متوســط حــدود يــک هفتــه 
ــر  ــه عم ــد. نيم ــه مي باش ــا 12 هفت ــته از 7 ت و آهس
ــدي  ــر بيشــترين کن ــه در ظاه ــی ک ــوم در جزئ کرومي
ــک ســال مي باشــد.  ــردش دارد، در حــدود ي را در بازگ
ــا رســوب طوالنــي مــدت  ايــن جــز احتمــاالً مرتبــط ب

بافتــي مي باشــد.
ــوم در  ــدۀ کرومي ــورده ش ــک دوز خ ــم ي ــش اعظ بخ
جــذب  کــه  کروميومــي  مي شــود.  دفــع  مدفــوع 
ــر  ــع مي گردد.مقادي ــق ادرار دف ــاً از طري مي شــود عمدت

ــود. ــی ش ــع م ــرا دف ــق صف ــي از طري اندک
مطالــب زيــادی در مــورد فارماکوکينتيــک کروميــوم و 
اشــكال تري واالنــه مختلــف آن در انســان مبهــم باقــي 
ــه  ــن زمين ــتري در اي ــي هاي بيش ــت. بررس ــده اس مان

مــورد نيــاز اســت.
اندیکاسیون ها و  کاربرد

ــت  ــن اس ــوم ممك ــه کرومي ــود دارد ک ــواهدي وج ش
تحمــل  گلوکــز را ارتقــا بخشــد و بــرای برخــی بيمــاران 
ــن  ــاده ممك ــن م ــن اي ــد. همچني ــد باش ــی مفي ديابت
ــوان  ــته ، ت ــا داش ــدي روي ليپيده ــرات مفي ــت اث اس
ــرل  ــش داده و در کنت ــازي را افزاي ــی و عضله س ورزش

ــد.  ــر باش وزن موث
موارد منع مصرف

ــز  ــر ج ــه ه ــيت ب ــار  حساس ــراد دچ ــوم در اف کرومي
ــرف دارد. ــع مص ــوم من ــاوي کرومي ــل ح مكم

موارد احتیاط
زنــان بــاردار و مــادران شــيرده  بايــد از دريافــت 
کروميــوم، باالتــر از ميــزان دريافــت روزانــه اي مطمئــن 
و مناســب تخميــن زده شــده )ESADDI( اجتنــاب 
 200 تــا   50 کروميــوم  بــراي   ESADDI نماينــد. 

ميكروگــرم روزانــه اســت.
ــد در  ــمی  باي ــي از هايپوگاليس ــرح حال ــار ش ــراد دچ اف
ــد. ــاط نماين ــوم احتي ــاي کرومي ــتفاده از مكمل ه اس

ــت  ــا دياب ــمی ي ــی از هيپرگليس ــرح حال ــا  ش ــراد ب  اف

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
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مليتــوس نــوع2 ، تنهــا بــرای کنتــرل 
احتمالــی تحمــل غيــر طبيعــی گلوکز 
مــی تواننــد تحــت نظــارت پزشــكی از 

مكمــل کروميــوم اســتفاده نماينــد.
عوارض جانبی

عمدتــا  کروميــوم  مكمل هــای 
می شــوند.  تحمــل  خوبــی  بــه 
واکنش هــای  از  اندکــی  گزارشــات 
ــا اســتفاده  ــه خصــوص ب ناخواســته ب
ــود دارد.  ــات وج ــوم پيكولين از کرومي
ــدن ســاز 24  ــک ب ــک گــزارش از ي ي
ســاله وجــود دارد کــه بعــد از خــوردن 
بــه  کروميــوم  1200ميكروگــرم 
ــار  ــات دچ ــوم پيكولين ــكل کرومي ش
رابدوميوليــز شــده اســت. بثــورات 
ــاد  ــزه ح ــرک دار جنرالي ــتی چ پوس
ــوم  ــتفاده از کرومي ــا اس ــاط ب در ارتب
پيكولينــات گــزارش شــده اســت. 
 Interstitial نفريــت  از  مــورد  يــک 
ــک  ــت ي ــس از درياف ــاه پ ــز 5 م ني
ــرم  ــه ای از 600 ميكروگ دوره 6 هفت
کروميــوم پيكولينــات روزانــه گــزارش 
شــده اســت. مــوارد ديگــری از آنمــی، 
ــالل  ــز، اخت ــايتوپنی، همولي ترومبوس
ــش  ــوی و کاه ــالل کلي ــدی، اخت کب
اســتفاده2400-1200  از  بعــد  وزن 
ــات  ــوم پيكولين ــرم کرومي ــرو گ ميك
روزانــه بــه مــدت چهــار تــا پنــج مــاه 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــز گ ني
تداخالت داروها

ــش  ــواردی از افزاي ــا: م ــا بلوکره بت
ســطوح کلســترول HDL بعــد از دو 
ــا دوز 600  ــاه از مصــرف کروميــم ب م
ميكروگــرم روزانــه بــه صــورت مخمــر 
ــت  ــراد تح ــوم، در اف ــی از کرومي غن
ــده  ــده ش ــر دي ــا بلوک ــا بت ــان ب درم

اســت.
مکمل های غذایی

همزمــان  دريافــت  آســكوربات: 
آســكوربات و کروميــوم ممكــن اســت 
ــد. ــش ده ــوم را افزاي ــذب کرومي ج

غذاها
بــا  کروميــوم  همزمــان  دريافــت 
ــان  ــی از اســيد فيتيک)ن غذاهــای غن
خــام،  لوبيــای  نشــده،  تخميــر 
ــواع  ــات و ان ــل و حبوب ــا،  آجي دانه ه
ســويا( ممكــن اســت جــذب کروميوم 

را کاهــش دهــد.
دوز و نحوه مصرف

اشــكال کمــی از کروميــوم بــرای 
ــود دارد  ــی وج ــازی غذاي ــل س مكم
ــات،  ــو لين ــوم پيك ــامل کرومي ــه ش ک
کروميــوم پلــی نيكوتينــات، کروميــوم 

ــی باشــد.  ــوم م ــی از کرومي ــای غن ــد و مخمــر ه کلري
ايــن اشــكال بــه تنهايــی يــا در ترکيــب بــا مــواد ديگــر 
در دســترس هســتند. دوز هــای معمــول کروميــوم از50 
تــا200 ميكروگــرم روزانــه متغيــر اســت کــه بــه صورت 
کروميــوم المنتــال عنــوان می شــود. دريافــت کروميــوم 

ــه اســت. ــا 25ميكروگــرم روزان تقريب
ــكا  ــوم آمري ــی عل ــی مل ــه  آکادم ــذا و تغذي ــورای غ ش
ــرای کروميــوم  ــر را ب ــه )DRI( زي دريافــت  مرجــع روزان
توصيــه کــرده اســت.خالصه ای از DRIبــرای گروه هــای 

ــن صــورت می باشــد:  ــه اي ــف ب ســنی مختل

**UL

)mcg(

*RDA

)mcg(

 مردان

***ND3550-14 سال

ND30<50

 زنان

ND2550-14 سال

ND20<50

 بارداری

ND3050-14 سال

 شیردهی

ND3550-14 سال

Recommended daily allowance

** Upper limit

*** Not determinable

DV )مقــدار روزانــه( کروميــوم کــه بــراي تعييــن 

ــا  ــي و غذاه ــل غذاي ــه در مكم ــه اي روزان ــر تغذي مقادي
اســتفاده مي شــود،120 ميكروگــرم مي باشد.اســاس 
ــب  ــن و مناس ــت مطمئ ــن درياف ــوم تخمي DV  کرومي

روزانــه غذايــي )ESADDI( 1989 مي باشــد.

ســلنيوم يــک عنصــر کميــاب ضــروری در تغذيــه 
ــاع در  ــاده در دف ــن م ــات اســت. اي ــا و حيوان انســان ه
ــه هــاي اکســيژن  ــواع گون ــی ان ــل مســموميت زاي مقاب
فعــال، در تنظيــم متابوليســم هورمــون تيروئيــد و 
ــرکت دارد.  ــا ش ــلول ه ــاي س ــت احي ــم وضعي تنظي
ــه انســان  تشــخيص اهميــت حياتــی ســلنيوم در تغذي
ــه دليــل پتانســيل بســيار ســمی آن  ــات ب هــا و حيوان
ــرطان زا  ــد س ــی توان ــلنيوم م ــه س ــن ک ــرس از اي و ت
باشــد مــورد ممانعــت قــرار گرفتــه اســت، ترســی کــه 
ــف  ــواهد مخال ــی ش ــطه برخ ــه واس ــر ب ــال حاض در ح
مبنــی بــر اينكــه ســلنيوم مــی توانــد در مقابــل بعضــی 
ــورت  ــه ص ــد ب ــاد کن ــت ايج ــا محافظ ــرطان ه از س
وســيعی تغييــر يافتــه اســت. مقــدار ســلنيوم موجــود 
ــاک  ــلنيوم خ ــوای س ــرد محت ــل عملك ــذا حاص در غ
ــای  ــن ه ــه پروتئي ــق اتصــال ب ــلنيوم از طري اســت. س
گياهــی بــه عنــوان آمينواســيدهای ال- سلنوسيســتئين 
ــود.  ــی ش ــی م ــره غذاي ــلنومتيونين وارد زنجي و ال- س
ســلنيوم، شــبيه اکثــر عناصــر کميــاب و مــواد معدنــی، 
بــه صــورت مســاوی در تمــام خــاک دنيــا توزيــع نشــده 
ــلنيوم،  ــی نامســاوی س ــل انتشــار جهان ــه دلي اســت. ب
اختــالالت کمبــود ســلنيوم و ســلنيوم اضافــی شــناخته 
شــده انــد. چيــن مناطقــی دارد کــه هــم خــاک هــای با 
ســلنيوم زيــاد و هــم خــاک هــای بــا ســلنيوم کــم دارد.

ــلنيوم را  ــا س ــزارش مســموميت ب ــن گ ــو اولي مارکوپول
ارايــه داد، او ايــن مــورد را در طــی مســافرت در غــرب 

ــرن 13 مشــاهده نمــود.  چيــن در ق
خــاک هــای آن مناطــق هــم اکنــون بــه عنــوان 
دارنــدگان بيشــترين غلظــت هــای ســلنيوم در جهــان 
شــناخته شــده انــد. خــاک هــای غنــی از ســلنيوم بــه 
ــن  ــروس و وضعيــت مســموميت مزم ــوان ســلنی ف عن
ــود.  ــی ش ــناخته م ــلنوزيس ش ــوان س ــا عن ــلنيوم، ب س
در دهــه 1970 يــک کارديوميوپاتــی اندميــک انســاني 
در نواحــی خاصــی از چيــن اتفــاق افتــاد و بررســي هــا 
ــی  ــم غذاي ــلنيوم در رژي ــود س ــا کمب ــه ب ــان داد ک نش
ــوان بيمــاری  ــا عن ــه ب ــالل ک ــن اخت ــط اســت. اي مرتب
ــه  ــن ک ــی شــود، در نواحــی از چي کشــان شــناخته م
دارای ضعيــف تريــن خــاک ها از نظر ســلنيوم هســتند، 
اندميــک اســت.  بيمــاری کشــان هــم اکنــون توســط 
مكمــل ســلنيوم درمــان و از آن پيشــگيري مــی شــود. 
بيمــاری کاشــين- بــک کــه "بيمــاری مفصــل بــزرگ" 
ــک اســتئوآرتروپاتی اســت  ــی شــود، ي ــده م ــز خوان ني
کــه در نواحــی از چيــن کــه از نظــر ســلنيوم ضعيــف 
هســتند مشــاهده مــی شــود. ايــن بيمــاری همچنيــن 
ــاری  ــت. بيم ــط اس ــی مرتب ــلنيوم غذاي ــود س ــا کمب ب
ــمالی و  ــره ش ــيبری و ک ــت ، س ــک در تب ــين - ب کاش
همچنيــن در نواحــی کــه خــاک حــاوي ســلنيوم کمــي 
ــود ســلنيوم  ــه کمب ــن در شــرايطي ک اســت و همچني

ــی اندميــک اســت، مشــاهده شــده اســت. غذاي

Selenium /سلنیوم



نشریه درمان یاب شماره 8/ تابستان 94

131

ســلنيوم يــک عنصــر شــبه فلــز بــا عــدد اتمــی 34 و 
وزن اتمــی 78/96 دالتــون مــی باشــد. ســلنيوم متعلق 
بــه گــروه عناصــر گوگردی اســت کــه همچنين شــامل 
اکســيژن، تلوريــوم و پولونيــوم اســت. نشــانه اتمــی آن 
se اســت. ســلنيوم در ســال 1817 توســط بزرليــوس 
ــه  ــی selene، اله ــه آن را در پ ــی ک ــد کس ــف ش کش
يونانــی مــاه ناميــد. ضروريــت ســلنيوم بــرای حيوانــات 
اوليــن بــار در ســال 1957 گــزارش شــده اســت. ايــن 
ــده  ــز ش ــلنيوم تجوي ــه س ــد ک ــخص ش ــب مش مطل
ــن  ــود ويتامي ــي دچــار کمب ــوش هــاش صحراي ــه م ب
ــع نكــروز کبــدی اســت. در نتيجــه گفتــه شــد  E مان
ــع شــماری از اختــالالت  ــد مان کــه ســلنيوم مــی توان
ــرد در  ــلنيوم منف ــود س ــود. کمب ــي ش ــات اهل حيوان
انســان هــا تعريــف نشــده اســت. بــه نظــر مــی رســد 
کمبــود ســلنيوم باعــث يــک بيمــاري يــا اختــالل در 
ترکيــب بــا يــک کوفاکتــور مي شــود. در مــورد بيماری 
کشــان، کوفاکتــور احتمــاال کوکســاکی ويــروس اســت. 
بيــان شــده اســت کــه عفونــت مــوش هايــی کــه رژيم 
ــايی  ــک کوکس ــراه ي ــه هم ــد ب ــم دارن ــلنيوم ک ــا س ب
ــژادي از  ــت ن ــک خصوصي ــت زا ي ــروس غيرعفون وي
نظــر عفونــت قلبــي را انتخــاب مــی کننــد. در مــورد 
کاشــين- بــک اســتئو آرتروپاتــی، کوفاکتــور بــه نظــر 
ــت  ــود در باف ــلنيوم موج ــد. س ــی باش ــد م ــود ي کمب
هــای انســانی و حيوانــی به صــورت ال- ســلنومتيونين 
و ال- سلنوسيســتئين هســتند. ال- ســلنومتيونين بــه 
صــورت تصادفــي بــه جــاي ال- متيونيــن در پروتئيــن 
ــام  ــا ن ــا ب ــن ه ــن پروتئي ــرد. اي ــي گي ــرار م ــا ق ه
پروتئيــن هــای حــاوي ســلنيوم خوانــده مــی شــوند. 
تنهــا بخــش کوچكــی از ال- متيونيــن در پروتئيــن ها 
بــه صــورت ال- ســلنومتيونين وجــود دارد. بــه عبــارت 
ديگــر، قرارگيــري ال- سيســتئين در داخــل پروتئيــن 
هايــی کــه بــه عنــوان ســلنوپروتئين هــا شــناخته مــی 
شــوند، تصادفــی نيســت. در مقابــل ال- ســلنومتيونين 
ــن  ــن ال متيوني ــی جايگزي ــورت تصادف ــه ص ــه ب ک
ــی  ــور تصادف ــه ط ــتئين ب ــود، ال سلنوسيس ــی ش م
ــت  ــود. در حقيق ــی ش ــتئين نم ــن ال- سيس جايگزي
ــود را دارد  ــه خ ــه گان ــد س ــتئين ک ،  ال- سلنوسيس
ــورت  ــه ص ــددار ب ــيد ک ــن آمينواس ــت و يكمي و بيس

ژنتيكــی اســت.
ــيداز  ــون پراکس ــاوي 4 گلوتاتي ــا ح ــلنوپروتئين ه س
 ,2-GSHPx  ,1-GSHPx( ســلنيوم  بــه  وابســته 
ديدودينــاز  يدويترونيــن    3،)4-GSHPx  ,3-GSHPx

وابســته بــه ســلنيوم، 3  تيوردوکســين ردوکتــاز، 
ســلنوپروتئين P ، ســلنوپروتئين W و سلنوفســفات 

ــتند. ــنتاز هس س
 P ــلنوپروتئين ــاالً س ــيدازها و احتم ــون پراکس گلوتاتي
آنتي اکســيدان  پروتئين هــاي   ،W ســلنوپروتئين  و 
هســتند. يدويترونيــن ديدودينازهــاي وابســته بــه 
ــل  ــن تبدي ــه تري يدوتيروني ســلنيوم، تيروکســين را ب
ــد  ــون تيروئي ــم هورم ــن متابوليس ــد و بنابراي مي کنن
ــا،  ــين ردوکتازه ــد. تيوردوکس ــي نماين ــم م را تنظي
پيوندهــاي دي ســولفيدي داخــل مولكولــي را کاهــش 
ــد  ــاره تولي ــده را، دوب ــيده ش ــن C اکس داده و ويتامي

مي کننــد.

عملکرد
ســلنيوم فعاليــت آنتي اکســيداني دارد. ســلنيوم ممكــن 
ايمنــي،  تنظيم کنندگــي  اثــرات  هم چنيــن  اســت 
ــت آنتي آتروژنيــک داشــته باشــد.  ضدســرطاني و فعالي
ســلنيوم ممكــن اســت در ســم زدايــي بعضــي از فلــزات 
و زنوبيوتيک هــاي ديگــر فعــال بــوده و در افزايــش 

ــر باشــد. ــاروري مــردان مؤث ب
مکانیسم عمل

فعاليــت آنتي اکســيداني ســلنيوم بــه طــور عمــده 
ــه علــت نقــش آن در ســاخت و عملكــرد گلوتاتيــون  ب
پراکســيدازهاي وابســته به ســلنيوم )GSHPx( مي باشــد. 
گلوتاتيــون پراکســيدازها معادل هــاي کاهنــده را از 
ــا هيدروپراکســيدازها  ــد ت ــتفاده مي کنن ــون اس گلوتاتي
را ســم زدايي کننــد. 4 گلوتاتيــون پراکســيداز مختلــف 
وجــود دارد. GSHPx-1 در اغلــب ســلول هاي بــدن 
GSHPx- 2 )در اصــل به عنــوان-GSHPx .وجــود دارد
ــه طــور عمــده در ســلول هاي  GI شــناخته مي شــود( ب

مجــراي گوارشــي يافــت مي شــود. GSHPx-3 يــک 
 4-GSHPx .گلوتاتيــون پراکســيداز خــارج ســلولي اســت
يــک گلوتاتيــون پراکســيداز هيدروپراکســيدي متصــل 
ــا عنــوان هيدروپراکســيد  ــه غشــا اســت. GSHPx-4 ب ب
مي شــود.  خوانــده  نيــز   PHGPx يــا  فســفوليپيد 
GSHPx-4 مي توانــد هيدروپراکســيدهاي فســفوليپيدي 

ــا  ــه همــراه دي ـ آلف ــد و در نتيجــه ب را ســم زدايي کن
ـ توکوفــرول مانــع آســيب اکســيداتيو بــه غشــاها 
مي شــود. GSHPx-3، گلوتاتيــون پراکســيداز خــارج 
ســلولي، پراکســيدهاي موجــود در مايــع خــارج ســلولي 
را حــذف مي کنــد. گلوتاتيــون پراکســيدازها، پراکســيد 
هيــدروژن و هيدروپراکســيدهاي مشــتق از اســيد چرب 
را ســم زدايي مي کننــد. ايــن نقــش آنتي اکســيداني 
ــر  ــه ي اخي ــال، مطالع ــن ح ــا اي ــت. ب ــن آنزيم هاس اي
فعــال  اکســيژن  گونه هــاي  کــه  مي دهــد  نشــان 
ــيگنال  ــال س ــاي انتق ــي در فرآينده ــاي مهم نقش ه

ــد. برعهــده دارن
بنابرايــن، بــا اثــر بــر غلظــت گونه هــاي اکســيژن فعــال 
ــت  ــن اس ــيدازها ممك ــون پراکس ــلول ها، گلوتاتي در س

ــام باشــند. ــال پي ــاي تنظيمــي در انتق داراي نقش ه
ــت  ــه عل ــد ب ــلنيوم مي توان ــيداني س ــت آنتي اکس فعالي
ــه  ــته ب ــاي وابس ــين ردوکتازه ــش آن در تيوردوکس نق
ســلنيوم باشــد. ايــن آنزيم هــا، پيوندهاي دي ســولفيدي 
ــكوربيک را  ــرده و اسيدآس ــا ک ــي را احي ــل مولكول داخ
ــد.  ــد مي کنن مجــدداً از دهيدروآســكوربيک اســيد تولي
تيوردوکســين ردوکتازهــا مي تواننــد همچنيــن تنظيــم 
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــي را تح ــاي مختلف ــي فاکتوره احياي
ــي  ــاز )آنزيم ــد ردوکت ــامل ريبونوکلئوتي ــه ش ــد ک دهن
کــه ريبونوکلئوزيــد دي فســفات ها را بــه دئوکســي 
مي کنــد(،  تبديــل  دي فســفات ها  ريبونوکلئوزيــد 
ــاي رونويســي  ــد و فاکتوره ــده ي گلوکوکورتيكوئي گيرن

مي باشــند.  NF-KappaB و   1-AP

ــت  ــث اف ــلنيوم باع ــود س ــه کمب ــد ک ــر مي رس ــه نظ ب
ــود. در  ــي ش ــي م ــتم ايمن ــف سيس ــزاي مختل ــر اج اث
ــادي  ــا کاهــش تيترآنتي ب ــود ســلنيوم ب انســان ها، کمب
حيوانــي،  مدل هــاي  در  اســت.  همــراه   IgM و   IgG

ــل،  ــت نوتروفي ــش فعالي ــث کاه ــلنيوم باع ــود س کمب

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
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ضدکانديدايــي  فعاليــت  کاهــش 
ــي  ــت ايمن ــا و اف ــط نوتروفيل ه توس
ســلولي مي شــود. مكمــل ســلنيوم 
ــت  ــش فعالي ــث افزاي در انســان ها باع
 Natural( طبيعــي  کشــنده  ســلول 
ــي  ــرات احتمال killer cell( مي شــود. اث

ــه  ــلنيوم ب ــي توســط س ــم ايمن تنظي
نيســتند.  شــده  شــناخته  خوبــي 
ســلنيوم  آنتي اکســيداني  فعاليــت 
شــايد  و  نقش هــا  داراي  مي توانــد 
يــک اثــر اصلــي در بيــن ايــن اثــرات 
ــي  ــر بديه ــن ام ــد. اي ــل باش محتم
در  احتمــاالً  ســلنيوم  کــه  اســت 
ــر اســت  ــي ســلولي مؤث ــت ايمن تقوي
کــه مي توانــد بــه علــت تنظيــم 
ــن  ــده اينترلوکي ــان گيرن افزايشــي بي
-IL( 2-2( بــا گرايــش بــاال بــه ســلول 
T باشــد کــه وســيله اي بــراي افزايــش 
پاســخ هاي ســلول T اســت، همچنيــن 
موجب پيشــگيري از آســيب ناشــي از 
ــلول هاي  ــه س ــيداتيو ب ــترس اکس اس
ايمنــي ســلولي  ايمنــي مي شــود. 
اثــرات  مي توانــد  يافتــه  افزايــش 
تحريكــي ممكــن ســلنيوم را درتوليــد 
آنتي بــادي توجيــه کنــد. فعاليــت 
ــه  ــد ب ــلنيوم مي توان ــرطاني س ضدس
آن  آنتي اکســيداني  فعاليــت  علــت 
ــر در  ــن عنص ــي اي ــن تواناي و همچني

ــد. ــي باش ــش ايمن افزاي
مشــاهده شــده اســت کــه در شــرايط 
در  را  آپوپتــوز  ســلنيوم   ،in vitro

ســلول هاي تومــور افزايــش مي دهــد، 
قــدرت کشــتن در ماکروفاژهــا افزايش 
يافتــه و در مقابــل آســيب اکســيداتيو 
ايجــاد  مقاومــت   in vitro در   DNA

ــان  ــي نش ــات حيوان ــد. مطالع مي کن
کــه ســلنيوم مي توانــد  مي دهنــد 
فعاليــت ضدآنژيوژنيــک داشــته باشــد. 
ــت  ــراي فعالي ــي ب ــم احتمال مكانيس
ضدآنژيوژنيــک ســلنيوم، اثــر مهــاري 
رشــد  فاکتورهــاي  بيــان  بــر  آن 
ــت. ــي )VEGFs( اس ــال عروق اندوتلي

مطالعــات  بعضــي  در  مــورد  ايــن 
اســت.  شــده  مشــاهده  حيوانــي 
ــلنيوم،  ــه س ــده اســت ک مشــاهده ش
فعاليــت  ســلولي،  کشــت  در 
ـ  پروتئينــاز  متالــو  ژالتينوليتيــک 
مهــار  را  ماتريكــس   )2-MMP(  2

. مي کنــد
اپيدميولوژيكــي  مطالعــات  بعضــي 
ــاط  ــک ارتب ــه ي ــد ک ــان مي دهن نش
معكــوس بيــن بيمــاري  عــروق کرونر 
قلــب و دريافــت ســلنيوم وجــود دارد. 
ــک  ــد آتروژني ــي ض ــت احتمال فعالي

ــط  ــيداني آن مرتب ــي اکس ــت  آنت ــا فعالي ــلنيوم ب س
اســت. گلوتاتيــون پراکســيداز  ليپوپروتئيــن بــا چگالــي 
پائيــن )LDL( را از اکسيداســيون محافظــت مــي کنــد. 
ــل  ــک عام ــده ي ــيد ش ــد LDL اکس ــي رس ــر م ــه نظ ب
ــع  ــد تجم ــلنيوم مي توان ــد. س ــز باش ــي در آتروژن حتم
پالکتــي را کاهــش دهــد و کمبــود آن موجــب تراکــم 

ــردد. ــي گ ليپوپراکســيد م
ســنتز  در  نقــص  باعــث  ليپوپراکســيدازها 
ــان را  ــنتز ترومبوکس ــوند و س ــيكلين ها مي ش پروستاس
ارتقــا مــي دهنــد کــه مي توانــد باعــث افزايــش تجمــع 

پالکتــي گــردد.
نشــان داده شــده اســت کــه ســلنيوم بــر ضد اثــر برخي 
ــل  ــنيک عم ــوم و آرس ــامل کادمي ــمي ش ــزات س از فل
ــر  ــوم ب ــد کادمي ــي رش ــر تحريك ــلنيوم اث ــد. س مي کن
 in vitro روي اپي تليــوم پروســتات انســان را در شــرايط
مهــار مي کنــد. مكانيســم عمــل آنتاگونيســتي ســلنيوم 
ــاي  ــمي و زنوبيوتيک ه ــزات س ــي از فل ــد انواع ــر ض ب
ديگــر ناشــناخته اســت. يــک احتمــال ايــن اســت کــه 
ــا  ــال ب ــاي غيرفع ــاد کمپلكس ه ــث ايج ــلنيوم باع س
ــرات  ــت اث ــن اس ــلنيوم ممك ــود. س ــواد مي ش ــن م اي
افزاينــده  ي بــاروري بــراي مــردان داشــته باشــد. 
فســفوليپيد هيدروپراکســيد گلوتاتيــون پراکســيداز 
ــيداني آن در  ــش آنتي اکس ــر نق ــالوه ب )GSHPx -4( ع
ــاختار  ــظ س ــئول حف ــد مس ــر مي رس ــه نظ ــپرم،  ب اس

ــد. ــوش باش ــپرم م ــل در اس ــپرم، حداق اس
فارماکوکینتیک

ــه  ــود دارد ک ــلنيوم وج ــل س ــي از مكم اشــكال مختلف
شــامل مخمــر داراي ســلنيوم بــاال، ال ـ ســلنومتيونين، 
مي باشــند.  ســلنيت  ســديم  و  ســلنات  ســديم 
ــلنومتيونين در  ــاال داراي ال ـ س ــلنيوم ب ــا س ــر ب مخم
ــا  ــر ب ــود در مخم ــاي موج ــت. پروتئين ه پروتئين هاس
ــک  ــي در روده ي کوچ ــورت آنزيم ــاال به ص ــلنيوم ب س
ــا و ال  ــا آمينواســيدها، اليگوپپتيده هضــم مي شــوند ت
ــلنومتيونين   ــد. ال ـ س ــاد کنن ــلنومتيونين  را ايج ـ س
به صــورت کارآمــد از روده ي باريــک بــه واســطه ي 
ــن  ــذب ال ـ متيوني ــم ج ــابه مكانيس ــمي مش مكانيس
جــذب مي شــود. ال ـ ســلنومتيونين از طريــق جريــان 
وريــدي بــه کبــد منتقــل مي شــود، جايــي کــه بخشــي 
و  مي شــود  اســتخراج  هپاتوســيت ها  توســط  آن  از 
ــاير  ــه س ــون ب ــردش خ ــط گ ــده توس ــدار باقي مان مق

بافت هــاي بــدن منتقــل مي گــردد.
ــن  ــره ال ـ متيوني ــع ذخي ــلنومتيونين وارد منب ال ـ س
بــدن  ديگــر  ســلول هاي  و  کبــدي  ســلول هاي  در 
ـ  ال  مشــابه  متابوليكــي  سرنوشــت  در  و  مي شــود 
ــس  ــا توســط مســير تران ــود ت ــهيم مي ش ــن س متيوني

ــردد. ــزه گ ــيون متابولي سولفوراس
ال ـ ســلنومتيونين در ســنتز پروتئين هــا و ســاخت 
آدنوزيــل متيونيــن )فــرم ســلنيومي S ـ  ســلنو ـ 
ــا SAMe(، هوموسلنوسيســتئين و  ــن ي ــل متيوني آدنوزي
ــم  ــد. متابوليس ــي کن ــرکت م ــتئين ش ال ـ سلنوسيس
ــا ال  ــاص ب ــوارد خ ــي م ــتئين در بعض ال ـ سلنوسيس
ـ سيســتئين متفــاوت اســت. ال ـ سينوسيســتئين 
ــه  ــاز ب ــا لي ــتئين بت ــم سلنوسيس ــطه ي آنزي ــه واس ب
هيــدروژن  مي شــود.  تبديــل  ســلنيد  هيــدروژن 

ســلنيد مي توانــد از طريــق سلنوفســفات ســنتتاز 
بــه سلنوفســفات متابوليــزه شــود يــا مي توانــد 
در  شــده  متيلــه  متابوليت هــاي  گــردد.  متيلــه 
پيش ســاز  سلنوفســفات  مي شــوند.  ترشــح  ادرار 
ال ـ سلنوسيســتئين در پروتئين هــا يــا ســلنيوم 
ــرکت  ــت. ش ــده اس ــا در RNA انتقال دهن توکلئوزيده
بــا  پروتئين هــا  در  سلنوسيســتئين  ـ  ال  کــردن 
ــرد.  ــورت مي گي ــفر RNA ص ــريل ترانس ــطه ي س واس
ــفر RNA را  ــريل ـ ترانس ــنتاز، س ــتئين س سلنوسيس
ــد.  ــل مي کن ــه سلنوسيســتئيل ترانســفر RNA تبدي ب
تمامــي  در  سلنوسيســتئين  ـ  ال  باقي مانده هــاي 
ــتئيل  ــده از سلنوسيس ــتق ش ــلنوپروتئين هاي مش س

ترانســفر RNA يافــت مي شــوند.
ال ـ متيونيــن آزاد به صورتــي کــه در بــاال گفتــه 
ــكال  ــود. اش ــزه مي ش ــع و متابولي ــذب، توزي ــد ج ش
غيرارگانيک ســلنيوم، ســلنات و ســلنيت نيز از مجراي 
ــوند.  ــذب مي ش ــدي ج ــورت کارآم ــه ص ــي ب گوارش
جــذب بخشــي از ايــن اشــكال غيرارگانيــک بيش تــر 

ــت. از 50% اس
ســلنات يــا ســلنيت از طريــق جريــان وريــدي بــه کبد 
ــلول هاي  ــوند. بخشــي از آن توســط س ــل مي ش منتق
ــق  ــه ي آن از طري ــود و بقي ــتخراج مي ش ــدي اس کب
ــف  ــه ســلول هاي مختل ــان خــون سيســتميک ب جري
ــاي  ــن نمک ه ــلول ها، اي ــند. در درون س ــدن مي رس ب
غيرارگانيــک بــه ســلنيد هيــدروژن تبديــل مي شــود و 
متابوليســم بيشــتر ســلنيد هيــدروژن در بــاال توضيــح 

داده شــده اســت.
ــح  ــم ترش ــطه ي تنظي ــه واس ــلنيوم ب ــتاز س هوموس
آن توســط کليه هــا صــورت مي گيــرد. هنگامــي 
ترشــح  يابــد،  افزايــش  ســلنيوم  دريافــت  کــه 
ادراري متابوليــت ســلنيد نيــز افزايــش مي يابــد. 
در دريافت هــاي بســيار بــاالي ســلنيوم، اشــكال 
فــرار آن از طريــق بــازدم دفــع مي شــوند. بــوي 
ــير  ــوي س ــبيه ب ــازدم ش ــود در ب ــرار موج ــكال ف اش
ــور  ــه ط ــلنيوم ب ــحي س ــاي ترش ــت. متابوليت ه اس
عمــده متابوليت هــاي متيلــه ي ســلنيد هســتند. 
و  متي ســلنول  اصلــي،  ادراري  متابوليت هــاي 
تري متيــل ســلونيوم هســتند. ســلنيوم ترشــح شــده 
ــل  ــكل دي متي ــه ش ــده ب ــور عم ــه ط ــس ب در تنف

ــت. ــلنيد اس س
اندیکاسیون و کاربرد

ــش  ــا افزاي ــي ب ــم غذاي ــلنيوم از رژي ــم س ــت ک درياف
خطــر بعضــي کارديوميوپاتي هــا، بيمــاري ايســكميک 
قلــب و در کل بيمــاري قلبــي -عروقــي مرتبــط 
اســت. جــذب کــم همچنيــن بــا افزايــش بــروز 
ــه،  بعضــي ســرطان ها شــامل ســرطان پروســتات، ري
ــال، معــده و پوســت مرتبــط اســت. مكمــل  کولورکت
ســلنيوم ايــن خطــرات را در بعضــي جوامــع کاهــش 
مي دهــد. نظــر مخالفــي وجــود دارد کــه نشــان 
مي دهــد مكمــل ســلنيوم مي توانــد در بعضــي افــراد، 
ــد. ســطوح  ــش ده ــروز بعضــي ازســرطان ها را افزاي ب
ــر  ــش خط ــا افزاي ــر ب ــن اواخ ــلنيوم در اي ــاالي س ب
ــت. ــوده اس ــراه ب ــر هم ــر باالت ــرگ و مي ــت و م دياب

ــه  ــموميت را ب ــلنيوم، مس ــي س ــک درمان ــف باري طي
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ــرده  ــل ک ــراد تبدي ــي اف ــح در بعض ــي واض احتمال
ــدي در  ــرات مفي ــه مي شــود ســلنيوم اث اســت. گفت
ــات  ــرايط in vitro، در مطالع ــي در  ش ــش ايمن افزاي
ــراي عملكــرد  ــاده ب ــن م ــي و انســاني دارد. اي حيوان
ســالم ايمنــي بــدن الزم اســت. همچنيــن مي توانــد 
فوايــد ضدالتهابــي داشــته باشــد و در بعضــي افــراد 
مبتــال بــه آرتريــت روماتوئيــد مفيــد باشــد. ســلنيوم 
ــا  ــزات و زنوبيوتيک ه ــي فل ــم زدايي بعض ــي س تواناي
را داراســت. بــه نظــر مي رســد ســلنيوم نقــش 
ــپرم دارد،  ــلول هاي اس ــاي س ــظ بق ــي در حف مهم
بنابرايــن مكمــل ســلنيوم مي توانــد در مــردان 

ــد. ــده باش ــارور کمک کنن ناب
ــد کــه نشــان  ــي وجــود دارن شــواهد بســيار مقدمات
ــاالي ســلنيوم ممكــن اســت  ــاي ب ــد، دوزه مي دهن
بــه ميــزان نســبتا کمــي باعــث افزايــش وزن شــوند. 
اين کــه ســلنيوم مانــع ســفيد شــدن مــو مــي شــود 

فقــط در حــد بيــان اســت.
موارد منع مصرف 

ــيت  ــه حساس ــال ب ــراد مبت ــلنيوم در اف ــرف س مص
ــاوي  ــوالت ح ــزاي محص ــک از اج ــه هري ــبت ب نس

ــت. ــوع اس ــلنيوم، ممن س
موارد احتیاط

زنــان بــاردار و مــادران شــيرده بايــد از مصــرف 
ــرم  ــد RDA )60 و 70 ميكروگ ــش از ح ــلنيوم بي س

روزانــه، به ترتيــب( اجتنــاب کننــد.
عوارض جانبي

 900 از  کمتــر  ميــزان  بــه  ســلنيوم  دريافــت 
ــت  ــد اس ــن( بعي ــراي بالغي ــه )ب ــرم روزان ميكروگ
ــرف  ــود. مص ــي ش ــوارض جانب ــروز ع ــث ب ــه باع ک
طوالني مــدت ســلنيوم بــا مقاديــر 1000 ميكروگــرم 
)يــا 1 ميلي گــرم( يــا بيشــتر در روز مي توانــد 

ــردد. ــي گ ــوارض جانب ــاد ع ــث ايج باع
شــده  گــزارش  جانبــي  عــوارض  شــايع ترين 
از ســلنوزيس يــا مســموميت مزمــن ســلنيوم، 
شــكنندگي و از دســت رفتــن مــو و ناخــن مي باشــد. 
عاليــم ديگــر شــامل راش پوســتي، بويــي شــبيه بــه 
ســير در تنفــس، خســتگي مفــرط، تحريــک  پذيري، 
تهــوع و اســتفراغ هســتند. شــايد مشــهورترين مثــال 
ــزارش  ــال 1984 گ ــلنيوم در س ــا س ــموميت ب مس
شــده باشــد. حــدود 11 روز بعــد از شــروع مصــرف 
مكمــل ســلنيوم، يــک زن 57 ســاله کــه در وضعيــت 
ســالمتي خوبــي هــم قــرار داشــت، متوجــه ريــزش 
مويــي شــد کــه در طــول دو مــاه تبديــل بــه تقريبــاً 
کچلــي کامــل گرديــد. او همچنيــن وجــود رگه هــاي 
دســت،  ناخن هــای  از  يكــي  روي  بــر  عرضــي 
همين طــور تندرنــس و تــورم نــوک انگشــتان و 
ــرد.  ــر مي ک ــا را ذک ــي از بســتر ناخن ه ترشــح چرک
تمــام ناخن هــاي دســت وي درگيــر شــدند و او 
ــت داد. وي  ــود را از دس ــت اول خ ــن انگش کل ناخ
هم چنيــن دفعاتــي از تهــوع، اســتفراغ، بــوي تنفــس  
شــبيه شــير تــرش شــده و افزايــش خســتگي مفــرط 
ــه کــرد. او کمــي بعــد از گذشــت ســه  را نيــز تجرب
ــه  ــت ک ــلنيوم، درياف ــاي س ــرف قرص ه ــاه از مص م

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

ــع  ــط توزي ــرده توس ــرف مي ک ــه او مص ــي ک قرص هاي
ــن  ــه اي ــرا ک ــت چ ــده اس ــع آوري ش ــده آن جم  کنن
ــه اشــتباه حــاوي 27 ميلي گــرم ســلنيوم  ــا ب ــرص ه ق
ــر از ميــزان  ــار بيش ت ــد کــه 182 ب در هــر قــرص بودن

ــود. ــر شــده در برچســب محصــول ب ذک
ــرده  ــرف ک ــول را مص ــن محص ــه اي ــري ک ــراد ديگ اف

ــدند. ــابهي ش ــم مش ــه عالي ــال ب ــد، مبت بودن
ريــزش مــو و تغييــرات ناخــن هــاي دســت )رگه هــاي 
افقــي، ســياه  شــدن، فقــدان ناخــن( شــايع ترين عاليــم 

بودند. 
مصــرف روزانــه ي 3/20 تــا 6/69 ميلي گــرم از ســلنيوم 
ــن  ــي در چي ــاران چين ــط بيم ــن  mg4( توس )ميانگي
ــس  ــتي، تنف ــن، راش پوس ــو و ناخ ــزش م ــث ري باع
ــري و  ــرط، تحريک پذي ــتگي مف ــير، خس ــوی س ــا ب ب
ــان  ــابهي نش ــزارش مش ــد. گ ــا ش ــش رفلكس ه افزاي
مي دهــد کــه يــک مــرد 62 ســاله کــه مكمــل ســلنيوم 
ــرم ســديم ســلنيت دريافــت مي کــرده اســت،  ــه ف را ب
ــم و شــكننده  ــاي ضخي ــار ناخن ه ــد از 2 ســال دچ بع
ــه ســير در پوســت خــود شــده  ــوي شــبيه ب ــک ب و ي

اســت.
تداخالت داروها

در مطالعــات بالينــي هيــچ تداخــل شــناخته شــده اي 
بــا هيــچ دارويــي وجــود نــدارد.

مکمل هاي غذایي
يــد: دريافــت ســلنيوم و يديــد مي توانــد اثر ســينرژيكي 

در درمــان بيمــاري کاشــينـ  بک داشــته باشــد.
ویتامیــن C: مصــرف هم زمــان ســلنيوم و شــكل 
ســلنيت ســلنيوم مي توانــد جــذب ســلنيوم را کاهــش 

دهــد.
ویتامیــن E: مصــرف ويتاميــن E و ســلنيوم مي توانــد 

باعــث اثــرات مفيــد ســينرژيكي شــود.
اوردوز

اوردوز ســلنيوم در مقــاالت عنــوان شــده اســت.)عوارض 
جانبــي را ببينيــد(.

دوز و نحوه مصرف
اشــكال در دســترس مكمل هــاي ســلنيوم شــامل 
ــديم  ــلنومتيونين، س ــاال، ال ـ س ــلنيوم ب ــا س ــر ب مخم
ــدار معمــول  ســلنات و ســديم ســلنيت مي باشــند. مق
ــرم )به صــورت  ــا 200 ميكروگ ــن 50 ت ــي بي دوز مصرف

ســلنيوم المنتــال( در روز مي باشــد.
Seـ متيــل سلنوسيســتئين يــک فــرم عمــده از ســلنيوم 

اســت کــه در ســير يافــت مي شــود. ميانگيــن دريافــت 
ــدود 100  ــده درح ــاالت متح ــلنيوم در اي ــه ي س روزان

ميكروگــرم اســت.
انجمــن غــذا و تغذيــه انســتيتو پزشــكي آکادمــي ملــي 
ــي  ــاز رژيم ــر مج ــي )AI( و مقادي ــت کاف ــوم، درياف عل
ــه  ــلنيوم توصي ــراي س ــر را ب ــده )RDA( زي ــه ش توصي

مي کنــد: 
جدول

ــل  ــل تحم ــطوح قاب ــن س ــه باالتري ــذا و تغذي ــورد غ ب
ــت: ــوده اس ــه نم ــلنيوم را توصي ــراي س )UL( ب
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**UL

)mcg(
*RDA

)mcg(
 مردان

50-14 سال40055
40055<50

 زنان
50-14 سال40055
40055<50

 بارداری
50-14 سال40060

 شیردهی
50-14 سال40070

کم تريــن ســطحي کــه در آن عــوارض 
 )LOAL( جانبــي مشــاهده شــده اســت
بــراي بالغيــن حــدود 900 ميكروگــرم 

ــت.  روزانه اس
DV )ارزش روزانــه( بــراي ســلنيوم، 

ارزش  درصــد  تعييــن  بــراي  کــه 
در  موجــود  مغــذي  مــاده  روزانــه 
برچســب  مكمــل هــاي غذايــي و 
غذاهــا مــورد اســتفاده قــرار مــي 
گيــرد، 70 ميكروگــرم اســت. اســاس 
ــرف  ــلنيوم مص ــراي س ــن DV ب تعيي
و  مطمئــن  روزانــه  غذايــي  رژيــم 
ــي تخمينــي )ESADDI( در ســال  کاف

مي باشــد.  1989

Recommended daily allowance

Upper limit **

بتاکاروتن
Beta-carotene 

ــی  ــوی از کالس ــن عض ــا- کاروت بت
کاروتنوئيد هــا  نــام  بــه  مــواد  از 
ــد  ــن همانن ــا- کاروت ــد. بت می باش
ديگــر کاروتنوئيد هــا  يــک رنگدانــه 
طبيعــی  چربــی  در  محلــول  ای 
ــده در  ــور  عم ــه  ط ــه ب ــت ک اس
 Dunaliella  ( جلبک هــا  گياهــان 
و   )salina ،lDunaliella bardaw

کننــده  فتوســنتز  باکتريهــای 
يافــت می شــود کــه بــه عنــوان 
ــور  ــده ن ــع  کنن ــه جم ــک رنگدان ي

ــمی  ــرات س ــر اث ــم ها را در براب ــن ارگانيس ــت و اي اس
اکســيژن محافظــت مــی نمايــد. کاروتنوئيدهــا  ، پلــی  
ايزوپرنوئيد هايــی هســتند کــه بــه طــور معمــول حــاوی 
ــای  ــترده ازبانده ــتم گس ــک سيس ــن و ي ــم کرب 40 ات
ــانه ی  ــوال نش ــا معم ــند. آنه ــه می باش ــه کونژوگ دوگان
داخلــی  نشــان مــی دهنــد و بــه کــرات حــاوی يــک يــا 
ــه  ــای کونژوگ ــای زنجيره ه ــوی درانته دو ســاختار حلق
ــاختار  ــک س ــن دارای ي ــا- کاروت ــتند. بت ــود هس ی خ
ــود  ــه خ ــره ی کونژوگ ــای زنجي ــر انته ــوی  در ه حلق

می باشــد. 
مســئول  اصلــی  رنگدانه هــای   ، کاروتنوئيدهــا  
رنگ هــای قرمــز، نارنجــی ، زرد و ســبز ســبزيجات 
ــگ  ــئول رن ــن مس ــا- کاروت ــند. بت ــا می باش ــوه ه و مي

ــت. ــج اس هوي
ــن،  ــن ، ليكوپ ــا- کاروت ــراه آلف ــه هم ــن ب ــا- کاروت بت
لوتئيــن، زئاگزانتيــن و بتــا- کريپتوگزانتيــن مهــم 
ــد.  ــی رون ــمار م ــه ش ــی ب ــای غذاي ــن کاروتنوئيده تري
ســه کاروتنوئيــد آلفــا- کاروتــن، بتــا- کاروتــن و 
بتــا- کريپتوگزانتيــن پيــش ســازهای رژيمــی رتينــول 
ــس ، ويتاميــن A( مــی باشــند. )رتينــول  تمــام – تران
در مجمــوع ايــن کاروتنوئيدهــا بــه نــام کارتنوئيدهــای 
پيــش ويتاميــن A يــا پــرو ويتاميــن A ناميده می شــوند. 
کاروتنوئيدهــای رژيــم غذايــی کــه بــه رتينــول تبديــل 
نمــی شــوند )لوتئيــن ، زئاگزانتيــن ، ليكوپــن( اشــاره به 

کاروتنوئيدهــای غيــر پيــش ويتاميــن A دارد.
ــا-  ــورت بت ــه ص ــی ب ــور طبيع ــه ط ــن ب ــا- کاروت بت
کاروتــن - تمــام - ترانــس و بتــا- کاروتــن 9- ســيس 
وجــود دارد. مقاديــر کمتــر بتــا- کاروتــن 13 – ســيس 
ــن  ــا- کاروت ــه طــور طبيعــی يافــت می شــود. بت ــز ب ني
ــنتتيک بــه طــور عمــده  حــاوی بتــا- کاروتــن  س
ــن  ــا - کاروت ــری از بت ــر کمت ــا مقادي ــس ب تمــام - تران
13 - ســيس و حتــی مقاديــر کمتــری از بتــا کاروتــن 
ــب  ــن ترکي ــده تري ــج  عم ــد. هوي ــيس می باش 9- س
حــاوی بتــا - کاروتــن در رژيــم غذايــی اســت. همچنين 
بتــا - کاروتــن در بروکلــی ، اســفناج و برگ هــای ســبز 
ــک  ــوان ي ــه عن ــه ب ــل ک ــت می شــود. روغــن نارگي ياف
ــی  ــود  ، غن ــتفاده می ش ــی اس ــده ی غذاي ــگ دهن رن
ــت.  ــن اس ــا - کاروت ــن آلف ــن و همچني ــا - کاروت از بت
دريافــت روزانــه ی بتــا - کاروتــن در رژيــم آمريكايــی ار 
1/3 تــا 2/9 ميلــی گــرم در روز متغيــر اســت. مصــرف 
ــبزيجات  در  ــا و س ــوه ه ــتر از مي ــا بيش ــهم ي ــج س پن
روز کــه توســط شــماری از آژانس هــای فــدرال و ديگــر 
ــه  ــرطان توصي ــی س ــه  مل ــامل مؤسس ــازمان ها ش س
می شــود، روزانــه 3 تــا 6 ميلــی گــرم  بتــا - کاروتــن را 

تاميــن مــی نمايــد. 
ــه شــمار  بتــا - کاروتــن يــک مــاده مغــذي ضــروری ب
ــذي  ــاده مغ ــک م ــی ي ــن از زمان ــا- کاروت ــي رود. بت م
ضــروری گرديــد کــه دريافــت روزانــه ی رتينــول 
)ويتاميــن A( ناکافــي بــود. واضــح نيســت کــه آيــا بتــا- 
ــالوه  ــان ها ع ــی در انس ــل بيولوژيك ــچ عم ــن هي کاروت

ــن A دارد. ــرای ويتامي ــازی ب ــش س برپي
شــواهدی وجــود دارد کــه ممكــن اســت بتــا- کاروتــن 
ــرد  ــز عملك ــه ج ــان ب ــه انس ــدی در تغذي ــش مفي نق
پيــش ويتاميــن A ايفــا  کنــد . بتــا - کاروتــن حداقــل در 
ــوده و  شــرايط in vitro دارای فعاليــت آنتی اکســيدانی ب

ممكــن اســت ارتباطــات داخــل ســلول را افزايــش داده 
و همچنيــن ممكــن اســت فعاليت هــای تنظيــم کننــده 
ــاي مشــخص  ــت ه ــی و ضــد ســرطانی در موقعي ايمن
داشــته  باشــد. بــا ايــن حــال مدرکــي بــرای  نقــش بــی 
ــرد  ــورت عملك ــه ص ــان ب ــه ی انس ــد  آن در تغذي مانن

پيــش ويتاميــن  A تــا امــروز اثبــات نشــده اســت.
ــا از  ــر کاروتنوئيده ــن و ديگ ــا- کاروت ــذب بت ــازده ج ب
ــل  ــن دلي ــه اي ــت. ب ــر اس ــيار متغي ــی بس ــع غذاي مناب
تبديــل  بــرا ی  فاکتــور عــددي عمومــي  تعييــن 
 A بــه ويتامين  A کاروتنوئيدهــای پيــش ســاز ويتاميــن
مشــكل می باشــد. در حــال حاضــر دو سيســتم واحــدی 
ــد و  ــي گيرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــود دارد ک وج
ــا يكديگــر نيســتند و باعــث ســردرگمی مــي  موافــق ب
شــوند. در سيســتم اول IU 1)واحــد بيــن المللــی( برابــر 
ــا  ــس ي ــام- تران ــن تم ــا - کاروت ــرم بت ــا 6 /0ميكروگ ب
ــر  ــای ديگ ــوط کاروتنوئيده ــرم از مخل ــرو گ 1/2 ميك
پيــش ويتاميــن A می باشــد. درايــن سيســتم کــه 
ــراي برچســب گــذاری تغذيــه ای اســتفاده می شــود،  ب
 IU  5000 معــادل  کاروتــن  بتــا-  گــرم  ميلــی   3
 5000  A IU ــن ــرای ويتامي ــكا ب ــد. RDA امري می باش
ــه جــاي  ــول )RE( ب ــادل رتين اســت. سيســتم دوم  مع
واحــد بيــن المللــي اســت.  در سيســتم دوم 1 معــادل 
رتينــول )RE( بــه صــورت يــک ميكــرو گــرم از رتينــول 
تمــام- ترانــس )ويتاميــن A ( ، شــش ميكروگــرم از بتــا 
ــاير  ــرم از س ــا 12 ميكروگ ــس ي ــام- تران ــن تم - کاروت
ــف می شــود .  ــن A تعري ــای پيــش ويتامي کاروتنوئيده
ــن تمــام-  ــا کاروت در سيســتم اول دو ميكــرو گــرم  بت
ــول  ــک ميكروگــرم رتين ــادل ي ــه صــورت مع ــس ب تران
ــتم دوم ،  ــردد. در سيس ــف می گ ــس تعري ــام – تران تم
شــش ميكروگــرم بتــا کاروتــن تمــام- ترانــس رژيمــي 
ــول  ــرم رتين ــک ميكروگ ــادل ي ــه ای مع ــر تغذي از نظ
تمــام – ترانــس لحــاظ می شــود. واضــح اســت ايــن دو 
سيســتم موافــق يكديگــر نمی باشــند.  در هــر مــوردی 
کــه کاروتــن تمــام – ترانــس در مكمل هــای تغذيــه ای 
يافــت می شــود ، مــي بايســت بــر اســاس سيســتم اول 
تبديــل گــردد. دو ميكروگــرم کاروتــن تمــام - ترانــس 
معــادل 1 ميكروگــرم رتينــول تمــام- ترانــس )ويتاميــن 

ــود. ــاظ می ش ــا IU 3/33 لح A( ي
عملکرد و فارماکولوژي

عملکرد 
فعاليــت  دارای  کاروتــن  بتــا  اســت  ممكــن 
ــن ممكــن اســت دارای  آنتی اکســيدانی باشــد. همچني
فعاليت هــای تنظيــم کننــده ايمنــی ، ضــد ســرطانی و 

آنتــي آتروژنيــک در بعضــی مــوارد باشــد.
مكانيسم عمل

 in مشــخص شــده اســت کــه بتــا – کاروتــن در شــرايط
ــن  ــت. همچني ــيدانی اس ــت آنتی اکس vitro دارای فعالي

مــی  غيرفعــال  را   )1O2( اتمــی  تــک  اکســيژن  
ــوده و  ــازي نم ــيل را پاکس ــاي پراکس ــازد، راديكال ه س
ــد. مكانيســم  ــی کن ــا را مهارم ــيون ليپيده پراکسيداس
فعاليــت آنتی اکســيدانی بتــا - کاروتــن بــه طــور 
واضــح شــناخته نشــده اســت. برخــي مطالعــات امــا نــه 
ــاي  ــت ه ــاوت در فعالي ــده تف ــان دهن ــا نش ــه آنه هم
ايزومرهــای بتــا- کاروتــن در شــرايط in vitro هســتند. 



نشریه درمان یاب شماره 8/ تابستان 94

135

يــک مطالعــه نشــان داد کــه بتــا - کاروتــن 9 - ســيس 
، يــک شــكل طبيعــی بتــا کاروتــن، از متيــل لينولئــات 
در برابــر اکسيداســيون، مؤثرتــر  از بتــا - کاروتــن تمــام 
ــک  ــود ، ي ــن وج ــا اي ــد. ب ــت می کن ــس محافظ - تران
ــن  ــا - کاروت ــه بت ــاخت ک ــان س ــر نماي ــه ديگ مطالع
ــرات  ــس  دراث ــام - تران ــن تم ــا -کاروت 9- ســيس و بت
ــيميايی  ــانس ش ــط لومينس ــه توس ــيدانی ک آنتی اکس
ارزيابــی شــده  انســان  يافتــه  افزايــش  نوتروفيــل 
ــن دارای  ــا - کاروت ــا بت ــه آي ــد. اينك ــادل ان ــت، مع اس
 in vivo ــرايط ــه در ش ــل توج ــيدانی قاب ــر آنتی اکس اث
ــن  ــل از چندي ــج حاص ــت . نتاي ــح نيس ــد، واض می باش
مطالعــه ی انســاني بهبــود در معيار هــا ی فعاليــت 
القــا   LDL آنتی اکســيدانی ) کاهــش اکسيداســيون
 DNA  ــره شــده توســط مــس ، کاهــش شكســت زنجي
ــيت ها  ــده در لنفوس ــيد ش ــن  اکس ــاي پيريميدي و بازه
ــرم ، کاهــش  ــدی س ، کاهــش ســطوح پراکســيد ليپي
ــرم ،  ــد س ــون دی آلدهي ــش مال ــس ، کاه ــان تنف پنت
افزايــش فعاليــت سوپراکســيد ديســموتاز- مــس/ روی 
ــا-  ــت بت ــه درياف ــرادي ک ــون( در اف ــز خ ــلول قرم س
کاروتــن بااليــي دارنــد، را نشــان مــي دهــد. مطالعاتــی 
ــا-  ــا متوســط بت کــه در آنهــا ســطوح نســبتا پاييــن ت
کاروتــن اســتفاده شــده اســت، بيانگــر هيــچ تغييــر يــا 
ــرات متناقــض در فعاليــت آنتی اکســيدانی اســت.  تغيي
ــا-  ــز بت ــا تجوي ــه ب ــه مشــخص شــد ک ــک مطالع در ي
کاروتــن بــه افــراد دچــار سيســتيک فيبروزيــس ، مالون 
دی  آلدئيــد ســرم کاهــش  مــی يابــد. ممكــن اســت در 
ــيداتيوافزايش  ــترس اکس ــه   اس ــرايطي ک ــی از ش بعض
مــي يابــد، بتــا کاروتــن فعاليــت آنتی اکســيدانی داشــته  
ــي  ــيدانی کم ــت آنتی اکس ــول دارای فعالي ــد. رتين باش
ــيدانی  ــی آنتی اکس ــت احتمال ــن ، فعالي ــت. بنابراي اس
بتــا- کاروتــن  در شــرايط in vivo نتيجــه ای از تبديــل 

ــول اســت. ــه رتين آن ب
ــر  ــن دارای اث ــا - کاروت ــه بت ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــالم  ــردان س ــد. در م ــی می باش ــده ايمن ــم کنن تنظي
ــرم در  ــي گ ــن )15 ميل ــا - کاروت ــيگاری، بت ــر س غي
ــا،  ــيت ه ــان مونوس ــد بي ــارزي درص ــور ب ــه ط روز( ب
ــق بافتــی عمــده ی  مولكــول کالسII  کمپلكــس تطاب
HLA-DR را افزايــش مــي دهــد، تــا بيــان مولكول هــای 

اتصالــی مولكــول-1 اتصالــي داخــل ســلول  و آنتــی ژن 
ــا عملكــرد لوکوســيت را افزايــش  دهــد و  -3 مرتبــط ب
ــه خــارج  ــا ب ــور )TNF( – آلف ترشــح  فاکتورنكــروز توم
افزايــش  خــون  مونوســيت های  توســط  را  ســلول 

می دهــد.
ــنده ی  ــلول کش ــت س ــن فعالي ــا - کاروت ــل  بت مكم
ــا  ــد ت ــش می ده ــن ، افزاي ــردان مس ــی را درم طبيع
ــالم  ــردان س ــا را در م ــه ميتوژن ه ــيتی ب ــخ لنفوس پاس
ــيت  CD4 را در  ــش داده و شمارلنفوس ــيگاري افزاي س
بعضــی افــراد دچــار AIDS افزايــش می دهــد . مكانيســم 
فعاليــت احتمالــی تنظيــم کننــده ايمنــی بتــا - کاروتن 
فعاليــت  کــه  می شــود  تصــور  اســت.  ناشــناخته 
احتمالــی تنظيــم کننــده ايمنــی ممكن اســت مســتقل 
ــاز  ــش س ــک پي ــوان ي ــه عن ــن ب ــا - کاروت ــش بت از نق

ــول باشــد. رتين
ــم  ــلول های بدخي ــی از س ــد بعض ــن رش ــا - کاروت بت

انســان را  شــامل ســلول های ســرطانی پروســتات 
ــن  ــد. مكانيســم اي ــی نماي ــار م در شــرايط in vitro مه
عمــل بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت. ممكــن اســت 
بتــا - کاروتــن تمايــز ســلولي را افزايــش داده ، موجــب 
تنظيــم کاهشــي گيرنده هــای فاکتــور رشــد اپيدرمــی 
شــود، فعاليــت آدنيــل ســيكالز را کاهــش دهــد، بيــان 
ــش داده  ــه را افزاي ــده فاصل ــال دهن ــای اتص پروتئين ه
ــا  ــي ايف ــش محافظت ــيداتيو نق ــيب اکس ــر آس و در براب
نمايــد. توانايــی بتــا - کاروتــن در تنظيــم فرآينــد 
ســرطان زايــی، حداقــل در شــرايط in vitro ، تــا حــدي 
ــن  ــت. در اي ــا اس ــه رتينوئيد ه ــل آن ب ــی از تبدي ناش
ــا  ــه شــواهدی وجــود دارد کــه ممكــن اســت  بت زمين
ــه  ــان ب ــتات انس ــلولی پروس ــای س ــن در رده ه - کاروت
ــه  ــه آن )ب ــوط ب ــای مرب ــر متابوليت ه ــول و ديگ رتين

ــردد. ــل گ ــک اســيد( تبدي ــال رتينوئي طــور مث
اپيدميولوژيكــی  ای  مشــاهده  مطالعــه ی  چنديــن 
نشــان دادنــد کــه ارتبــاط معكــوس بيــن دريافــت بتــا 
ــژه  ــه وي ــرطان ها ب ــماری از س ــي و ش ــن رژيم - کاروت
ســرطان ريــه وجــود دارد. مطالعــات مداخلــه ای نقــش 
حفاظتــي بتــا- کاروتــن در برابــر ســرطان ريــه  را تاييــد 
ــا  ــه ای ب ــي مداخل ــت ، دو بررس ــد. در حقيق ــرده ان نك
عنــوان آلفــا - توکوفــرول ،  بتــا - کاروتــن  )ATBC( و 
 ) "finnish" مطالعــه پيشــگيري از ســرطان )مطالعــه ی
و بررســي کارايــی کاروتــن و رتينــول )CARET(، هــردو 
ــل انتظــاری در  ــر قاب ــد کــه افزايــش غي گــزارش کردن
تعــداد مــوارد ســرطان  ريــه  درگروه هايــی کــه مكمــل  
بتــا- کاروتــن را دريافــت کــرده بودنــد، مشــاهده شــد. 
ــد.  ــات  ATBC وCARET ســيگاری بودن ــراد در مطالع اف
ــی  ــت احتمال ــه فعالي ــم  ن ــات، مكانيس ــن مطالع در اي
ضــد ســرطاني بتــا - کاروتــن  بلكــه فعاليــت  احتمالــی 
پروکارســينوژنيک آن حداقــل در افــراد ســيگاري نياز به 
توضيــح دارد. چنديــن توجيــه احتمالــي بــراي توضيــح 
ــنهاد  ــه پيش ــرطان ري ــار س ــل انتظ ــر قاب ــش غي افزاي
ــي  ــن  زمان ــا - کاروت ــت بت ــن اس ــت. ممك ــده اس ش
کــه در غلظــت هــاي بــاال در يــک محيــط اکســيداتيو 
ماننــد ريــه افــراد ســيگاري در مرحلــه پيشــرفته فرآيند 
نئوپالســتيک وجــود دارد، بــه عنــوان يک پرواکســيدان 

عمــل کنــد.
)بتــا - کاروتــن ممكــن اســت در پيشــگيری از ســرطان 
ــا در  ــل ي ــداوم  وقب ــور م ــه ط ــه ب ــی ک ــه در صورت ري
ــه ی پيشــرفت   ــن و مراحــل اولي ــای آغازي ــن فاز ه حي
بيمــاری اســتفاده شــود، مؤثــر باشــد.( مشــخص شــده 
اســت کــه مكمــل بتــا - کاروتــن در مهارجــذب 
کاروتنوئيــد لوتئيــن  کــه ممكــن اســت دارای فعاليــت 
پيشــگيری شــيميايی باشــد موثــر اســت. بتــا- کاروتــن 
ممكــن اســت دارای يــک اثــر ســرطان زايــی هــم زمــان 

نيــز باشــد.
ــه   ــن در ري ــا - کاروت ــه بت ــت ک ــده اس ــاهده ش مش
مــوش اثــرات تقويــت کننــده درفــاز I آنزيم هــای 
فعــال کننــده ســرطان زا شــامل فعــال کننــده هيــدرو 
کربن هــای آروماتيــک چنــد حلقــوی )PAHs( دارد . 
ــن  ــا - کاروت ــا ی اکســيداتيو  بت ــت متابوليت ه در نهاي
ممكــن اســت انتقــال ســيگنال رتينوئيــد را کاهــش و 
ســرطان زايــی را افزايــش دهند. مكانيســم اثــر احتمالی 
بتــا - کاروتــن در افزايــش ســرطان ريــه در ســيگاری ها 

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
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معمــا باقــی مانــده اســت. عقيــده ی کلــی ايــن اســت 
ــا-  ــا فعاليــت پرواکســيداني بت ــر مرتبــط ب ــن اث کــه اي
کاروتــن يــا متابوليت هــای اکســيداتيو بتــا- کاروتــن در 
زمينــه فشــار افزايــش يافتــه ی اکســيژن در ريه هــای 

ــد. ــيگاری می باش ــراد س اف
ممكــن اســت بتــا - کاروتــن دارای فعاليــت ضــد 
ســرطاني در مــورد ســرطان پروســتات باشــد. در 
مطالعــه ی ســالمت پزشــكان مشــخص شــد کــه 
مردانــی کــه ســطح پايــه ی بتــا - کاروتــن پايينــی در 
آغــاز مطالعــه داشــتند، زمانــی کــه مكمــل 50 ميلــی 
ــت  ــان درياف ــک روز در مي ــن را ي ــا – کاروت ــی بت گرم
ــد ، خطــر پيشــرفت ســرطان پروســتات در آنهــا  کردن
ــد  ــر ض ــن اث ــی اي ــم احتمال ــت. مكانيس ــش ياف کاه
ــم های  ــرور در مكانيس ــت. م ــخص اس ــرطانی نامش س
ــاي  ــت ه ــي ضــد ســرطاني در موقعي ــت  احتمال فعالي
ــه  ــن ب ــا- کاروت ــت: بت ــب اس ــن ترتي ــه اي ــخص ب مش
ــي شــود  ــل م ــا تبدي ــه رتينوئيد ه ــي  ب ــور متابوليك ط
کــه بيــان ژن  فاکتورهــای مرتبــط بــا تمايــز و تكثيــر 
ســلولي را توســط رتينوئيــک اســيد تنظيــم می کننــد. 
همچنيــن بتــا - کاروتــن ممكــن اســت فعاليــت آنزيــم 
ــد ،  ــی کنن ــزه م ــا را متابولي ــه گزنوبيوتيک ه ــی ک هاي
تنظيــم نمايــد. بــه عــالوه مشــخص شــد ه اســت کــه 
 IIکاروتنوئيدهــا ســطح آنزيم هــای ســم زدای فــاز
ــو )GST-mu( و  ــفرار م ــون S - ترانس ــل گلوتاتي از قبي
گلوتاتيــون پراکســيداز را افزايــش می دهــد. همچنيــن 
احتمــاال ممكــن اســت بتــا - کاروتــن نقشــی در تنظيــم 
ايمنــی  ايفــا نمايــد. فعاليــت احتمالــی آنتی  اکســيدانی 
آن ممكــن اســت در نتيجــه  پيشــگيری از آســيب 
ــه DNA و مهــار پراکسيداســيون ليپيــد و  اکســيداتيو ب
همچنيــن تنظيــم بيــان ژن هــای حســاس بــه وضعيــت 
ــت در  ــن اس ــه ممك ــد ک ــلول باش ــل س ــای داخ احي
ــن اســت  ــن ممك ــند. همچني ــل باش ــرطانزايی دخي س
ــين   ــان ژن کونكس ــم بي ــب تنظي ــن موج ــا - کاروت بت
ــه دار   ــای اتصــاالت فاصل ــه الق ــر ب ــه منج ــود ک 43 ش
و توانايــی مهــار تغييــرات نئوپالســتيک گــردد . در 
نهايــت ، مشــخص شــده اســت کــه بتــا - کاروتــن  در 
حيوانــات بيــان آنزيــم HMG-COA ردوکتــاز را تنظيــم 
ــدوژن  کلســترول  را  مــی نمايــد .همچنيــن  ســنتز آن
مهــار نمــوده و در نتيجــه موجــب مهــار تكثيــر ســلولی 

ــود. ــم می ش ــرات بدخي و تغيي
 مطالعــات اپيدميولوژيــک و بعضــی از مطالعــات مداخله 
ــن  ــی را بي ــاط معكوس ــا ، ارتب ــه ی آنه ــه هم ای و ن
بيمــاری عــروق کرونــر و دريافــت بتــا - کاروتــن مطــرح 
ــيدانی  ــت آنتی اکس ــت فعالي ــن اس ــد. ممك ــاخته ان س
ــي  ــی آنت ــت احتمال ــدي در فعالي ــا ح ــن ت ــا- کاروت بت
آتروژنيــک آن دخيــل باشــد. افــرادي کــه مكمل هــای 
ــه ليكوپــن ، دريافــت مــي کننــد،  بتــا- کاروتــن امــا ن
دارای LDL بــا اکسيداســيون کمتــري نســبت بــه گــروه 
ــه  هــاي کنتــرل  هســتند کــه از اکسيداســيون خــود ب
خــودی آغــاز شــده از ســلول اندوتليــال اســتفاده 

. می کننــد 
فارماکوکینتیک

بــازده جــذب بتــا - کاروتــن بســيار متغيراســت . بــازده 
جــذب بتــا- کاروتــن از هويــج و ديگــر غذاهــای خــام 
حــاوی بتــا - کاروتــن کمتــر از 5% می باشــد. از ســوي 

ديگــر، بــازده جــذب بتــا- کاروتــن از مكمل هــای 
غذايــی حــاوی بتــا - کاروتــن می توانــد 70% يــا بيشــتر 
باشــد. درغذاهــا، بتــا- کاروتــن چــه بــه صــورت محلــول 
ــا  ــه طــور مثــال روغــن نارگيــل قرمــز( ي ــی )ب در چرب
بــه صــورت قســمتی از ماتريكــس داخــل ســبزيجات يــا 
ــا -  ــج ، بت ــال ، در هوي ــرای مث ــوه هــا وجــود دارد. ب مي
کاروتــن دريــک ماتريكــس کمپلكــس، متشــكل از پلــی 
ــاکاريد های  ــی س ــم، پل ــل هض ــر قاب ــاکاريد های غي س
قابــل هضــم و پروتئيــن  مــي باشــد. تنهــا درصــد اندکی 
از بتــا- کاروتــن از ماتريكــس در طــی عبــور غذاهايــی از 

ــج  از مجــراي گوارشــی آزاد می شــود. قبيــل هوي
بتــا - کاروتــن مكمل هــای غذايــي، روغن هــا يــا 
ــه صــورت حــل شــده در هســته ی ليپيــدی  ــا ب غذاه
ميســل ها ) تشــكيل شــده از نمک هــای صفــراوي 
ــک  ــرای روده ی کوچ ــی ( درمج ــم غذاي ــی رژي و چرب
ــای  ــا نمک ه ــرات ب ــای کالت ــا کمپلكس ه ــند ي می باش
صفــراوي  کونژوگــه را تشــكيل مــی دهنــد. ميســل ها 
بــه  را  بتــا - کاروتــن  و کمپلكس هــای کالتــرات، 
انتروســيت ها تحويــل مــي دهنــد . تمامــی ايزومر هــای 
ــا -  ــس، بت ــام – تران ــن تم ــا- کاروت ــن، بت ــا – کاروت بت
ــيس از  ــن 13 - س ــا- کاروت ــيس و بت ــن 9 – س کاروت
انتروســيت ها  درون  بــه  کوچــک  ی  روده  مجــرای 
ــری  ــيت ها ، کس ــل انتروس ــوند. در داخ ــذب می ش ج
ــيد  ــال اکس ــه رتين ــس ب ــام- تران ــن تم ــا- کاروت از بت
ــپس  ــردد. س ــا می گ ــول احي ــه رتين ــپس ب ــده و س ش
رتينــول جهــت تشــكيل اســتر های رتينيــل اســتريفيه 
ــيس  ــن 9 - س ــد کاروت ــي رس ــر م ــه نظ ــردد. ب می گ
قبــل از رهــا ســازی بــه لنفاتيک هــا بــه شــكل تمــام- 
ــل در  ــی دخي ــم  اساس ــود. آنزي ــره می ش ــس ايزوم تران
 15 ، 15 ــن ــا کاروت ــن، بت ــا – کاروت ــيون بت اکسيداس

دی اکســيژنازناميده می شــود.
ــه  ــل از انتروســيت ب ــن و اســترهاي رتيني ــا - کاروت بت
ــک آزاد  ــل لنفاتي ــه داخ ــا ب ــيلوميكرون ه ــورت ش ص
ــاده را در قســمت  ــن م ــک اي ــوند. )فارماکوکينتي می ش
ــک  ــن توســط لنفاتي ــا- کاروت ــد.( بت ــن A  ببين ويتامي
ــراي  ــيله ی مج ــه وس ــی ب ــون عموم ــردش خ ــه گ ب
ــو  ــون، ليپ ــان خ ــود. در جري ــل می ش ــيک منتق توراس
ــريد ها  ــری گليس ــده ت ــمت عم ــاز، قس ــن ليپ پروتئي
ــه  ــرده و در نتيج ــز ک ــرون را هيدرولي ــيلو ميك در ش
باقــي مانــده هــاي شــيلوميكرون تشــكيل مــي شــوند. 
ــای E و B48 را  ــاي شــيلوميكرون آپوليپوپروتئين ه بقاي
ــه طــور عمــده  در ســطح خــود حفــظ مــي کننــد و ب
توســط هپاتوســيت ها و در درجــات کمتــر توســط  
ســايربافت ها برداشــت می شــوند. در هپاتوســيت ها ، 
ــا ملحــق مــي شــود.  ــه ليپوپروتئين ه ــن ب ــا - کاروت بت
ــه  ــون ب ــه داخــل خ ــيت ها ب ــن از هپاتوس ــا - کاروت بت
ــن  ــيار پايي ــی بس ــا چگال ــای ب ــكل ليپوپروتئين ه ش
 )LDL( و ليپــو پروتئين هــای بــا چگالــی پاييــن )VLDL(
آزاد می شــود. در پالســما، VLDLs  توســط ليپوپروتئيــن 
ــن در  ــا - کاروت ــوند. بت ــل می ش ــه LDLs تبدي ــاز ب ليپ

ــردد. ــل می گ ــكل LDLs منتق ــه ش ــا ب ــما غالب پالس
اندیکاسیون  و کاربرد

ــر برخــي ســرطان  ممكــن اســت بتــا- کاروتــن در براب
هــا در بعضــی از جوامــع نقــش حفاظتــي داشــته باشــد. 
همچنيــن مدارکــي وجــود دارد کــه ممكــن اســت ايــن 

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
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مــاده بــه عنــوان ســرطانزای هــم زمــان در ســيگاری ها 
ــالوه نقشــی را در  ــه ع ــد. ب ــل نماي ــراد عم و برخــي اف
حفاظــت در برابــر بيمــاری قلبــی ايفــا می کنــد. 
مشــخص شــده اســت کــه بتــا- کاروتــن اثــرات مثبتــی 
در سيســتم ايمنــی دارد. در افــراد مبتــال بــه ديابــت غير 
وابســته بــه انســولين، کاهــش بتــا - کاروتــن مشــاهده 
ــن در  ــا- کاروت ــا بت ــاري ب ــل ي ــا مكم ــت ام ــده اس ش
بيمــاران ديابتــی فايــده قابــل توجهــي نداشــته اســت. 
گاهــی مزايــای نســبت داده شــده بــه بتــا - کاروتــن در 
پيشــگيری از آب مرواريــد و تحليــل ماکــوالر وابســته به 
ســن، ممكــن اســت مربــوط بــه ســاير کاروتنوئيدهــا بــه 

ويــژه لوتئيــن و زئاگزانتيــن  باشــد. 
موارد منع مصرف 

بتــا - کاروتــن در افــراد دچــار حساســيت بــه هــر جــزء 
فــرآورده هــای حــاوی بتــا - کاروتــن منع مصــرف دارد. 

موارد احتياط 
ــعی  ــت س ــي بايس ــيرده م ــادران ش ــاردار و م ــان ب زن
ــی  ــا 6 ميل ــزان 3 ت ــه مي ــن ب ــا – کاروت ــت بت در درياف
ــوه  ــا بيشــتر مي ــج ســهم ي ــه از مصــرف پن ــرم روزان گ
هــا و ســبزيجات نماينــد. زنــان بــاردار و مــادران شــيرده 
بايــد از دريافــت بيشــتر از 6  ميلــی گــرم در روز بتــا - 

ــد. ــاب کنن ــی اجتن ــای غذاي ــن از مكمل ه کاروت
افــراد ســيگاری بايــد آگاه باشــند کــه  دريافــت مكمــل 
ــا  ــه ي ــرم روزان ــي گ ــزان 20 ميل ــه مي ــن ب ــا- کاروت بت
ــراد  ــه دراف ــرطان ري ــری از س ــيوع باالت ــا ش ــتر ب بيش
ســيگاری مرتبــط اســت. افــراد ســيگاری می بايســت از 
دريافــت مكمــل بتــا- کاروتــن  تــا زمانــي کــه دوز ايمن 

بــرای افــراد ســيگاری تعييــن شــود، پرهيــز نماينــد.
اســتفاده از بتــا - کاروتــن بــرای درمــان کمبــود 

دارد. پزشــكي  نظــارت  نيازبــه   A ويتاميــن 
عوارض جانبي

پروتوپورفيــری  درمــان  بــرای  کاروتــن   - بتــا 
ــک  ــاری ي ــن بيم ــک اســتفاده می شــود. اي اريتروپويتي
ــا  ــای ت ــد. دوزه ــور می باش ــه ن ــيت ب ــالل حساس اخت
ــالل  ــن اخت ــان اي ــرای درم ــه ب ــرم روزان ــی گ 180 ميل
مــورد اســتفاده قــرار مــي گيرنــد. هيــچ اثــر ســمی در 
ــن  ــاالی اي ــای ب ــه دوزه ــالل ک ــن اخت ــار اي ــراد دچ اف
ــد ، مشــاهده نشــده اســت.  مــاده را دريافــت نمــوده ان
ــا  ــه ي ــرم روزان ــی گ ــای 30 ميل ــت دوزه ــن اس ممك
باالتــر بتــا - کاروتــن که بــرای دوره هــای طوالنــي  داده 
ــی  ــوند. کارتنودرم ــی  ش ــبب کارتنودرم ــوند، س می ش
توســط تغييــر رنــگ مايــل بــه زرد در پوســت مشــخص 
ــاد  ــدم ايج ــان، ع ــا يرق ــز آن ب ــه تماي ــردد و وج می گ
رنــگ زرد دراســكلرا چشــم اســت، کــه در افــراد دچــار 
ــی  ــر تلق ــی مض ــود. کارتنودرم ــاهده می ش ــان مش يرق
می شــود و بــا قطــع بتــا - کاروتــن برطــرف می گــردد.

هيــچ مدرکــي از هايپر ويتامينــوز A در افــرادی کــه 
دوزهــای بــاال )تــا mg/d 180 بتــا - کاروتــن ( دريافــت 

ــدارد. مــي کننــد، وجــود ن
بيــن افزايــش ســرطان ريــه در افــراد ســيگاری کــه 20 
ــت  ــن درياف ــا- کاروت ــا بيشــتر بت ــي گــرم در روز ي ميل
ــا-  ــد ارتبــاط وجــود دارد . در مطالعــه ی آلف نمــوده ان
توکوفــرول، بتــا - کاروتــن )ATBC( و پيشــگيري از 

 mg/d   ســرطان، افــراد ســيگاری  کــه
بــه  را  کاروتــن  بتــا-  مكمــل   20
مــدت پنــج تــا هشــت ســال دريافــت 
ــری از ســرطان  ــد شــيوع باالت کــرد ن
ــا   ــروه دارونم ــا گ ــه ب ــه  در مقايس ري
ــرات  ــی  اث ــد . درکارآزماي ــان دادن نش
ــراد  ــول )CARET(، اف ــن و رتين کاروت
ــا-  ــرم بت ــی گ ــه 30 ميل ــيگاری ک س
 IU/d  25/000 و  روزانــه  کاروتــن 
ــيوع  ــد ، ش ــت کردن ــول را درياف رتين
ــه در مقايســه  ــري از ســرطان ري باالت
ــا داشــتند. در حــال  ــروه دارونم ــا گ ب
حاضــر مشــخص نيســت کــه آيــا 
ــيوع  ــش ش ــن افزاي ــي بي ــه واقع رابط
ســرطان ريــه در افــراد ســيگاری کــه 
مكمل هــای بتــا - کاروتــن را دريافــت 

ــود دارد. ــد، وج ــي کنن م
تداخالت 

داروها
ــان  ــم زم ــت ه Cholestyramine: درياف

کلســتيرامين و بتــا - کاروتــن ممكــن 
اســت جــذب بتــا - کاروتــن را کاهش 

دهــد .
زمــان  هــم  دريافــت   :  Colestipol

ــن  ــن ممك ــا - کاروت کلســتيپول و بت
اســت جــذب بتــا- کاروتــن را کاهــش 

ــد. ده
زمــان  هــم  دريافــت   :Mineral Oil

کاروتــن   - بتــا  و  معدنــي  روغــن 
ممكــن اســت جــذب بتــا- کاروتــن را 

ــد. ــش ده کاه

ارليســتات  اســت  ممكــن   :Orlistat

جــذب بتــا- کاروتــن را کاهــش دهــد.
مکمل های غذایي 

زمــان  هــم  دريافــت   : لوتئيــن 
ــن  ــا- کاروت ــن و بت ــد لوتئي کاروتنوئي
را  لوتئيــن  جــذب  اســت  ممكــن 

دهــد. کاهــش 
پكتيــن: دريافــت هــم زمــان پكتيــن 
و بتــا - کاروتــن ممكــن اســت جــذب 

بتــا - کاروتــن را کاهــش دهــد.
اوردوز

مقــاالت  در  کاروتــن  بتــا  اوردوز 
اســت. نشــده  گــزارش 

دوز و نحوه مصرف
بــه  کاروتــن   - بتــا  مكمل هــای 
ــنتتيک و  ــن س ــا - کاروت ــورت بت ص
ــترس  ــی دردس ــن طبيع ــا - کاروت بت
هســتند. بتــا- کاروتــن ســنتتيک بــه 
ــن  ــا- کاروت ــاوی بت ــده ح ــور عم ط
ــری  ــر کمت ــا مقادي ــس ب ــام- تران تم
از بتــا- کاروتــن 13- ســيس و حتــي 

ــد.  ــي باش ــيس م ــن 9- س ــا- کاروت ــر بت ــر کمت مقادي
ــتق از  ــده  مش ــور عم ــه ط ــی ب ــن طبيع ــا- کاروت بت
جلبــک Dunaliella salina اســت و حــاوی بتــا- کاروتــن 
تمــام - ترانــس و بتــا - کاروتــن 9 - ســيس می باشــد. 
 IU 5/000 ــادل ــن مع ــا- کاروت ــرم از بت ــی گ ــه ميل س
اســت. دريافــت مكمــل بتــا - کاروتــن از 15-3 ميلــی 

ــت. ــر اس ــرم در روز متغي گ

ــت  ــه خاصي ــواد ک ــی از م ــه گروه ــن C ب واژه ی ويتامي
ضــد اســكوربوتيک دارنــد اطــالق می شــود و دو ترکيــب 
خــاص را همــراه بــا نمــک هــای آنهــا شــامل می شــوند: 
L-آســكوربيک اســيد که به طور رايج آن را آســكوربيک 

اســيد.  دهيدروآســكوربيک   -L و  می نامنــد  اســيد 
آســكوربيک اســيد عمده تريــن شــكل رژيمــي ويتاميــن 
ــن C، آســكوربيک اســيد  C می باشــد. واژه هــای ويتامي
يــا L- آســكوربيک اســيد، L- آســكوربات و آســكوربات 

معمــوال بــه جــای يكديگــر اســتفاده مــی شــوند.
ــر  ــه از نظ ــت ک ــا اس ــتقی از هگزوزه ــن C مش ويتامي
ســاختاری شــبيه قنــد شــش کربنــه گلوکــز می باشــد. 
ــان  ــرای انس ــروری ب ــذی ض ــک مغ ــن ي ــن ويتامي اي
 Linus( می باشــد و همانطــور کــه لينــوس پولينــگ
»بــا ســاير  کــرد:  بيــان  در ســال 1970   )Pauling

ــا در  ــه تنه ــاوت دارد ک ــر تف ــن نظ ــا از اي ــن ه ويتامي
ــان،  ــی- انس ــای حيوان ــی از گونه ه ــداد کم ــذای تع غ
ــوه  ــه، خفــاش مي انســان هــاي نخســتين، خــوک گين
خــوار هنــدی و بعضــی گونه هــای پرنــدگان گنجشــكی 
- مــورد نيــاز اســت.« ايــن ويتاميــن هــم چنيــن بــرای 
ماهــی ســالمون کوهــو، قــزل آالی رنگيــن کمــان، کپور 

ــت. ــروری اس ــز ض ــرات ني ــی حش و بعض
ــر  ــی ت ــات ديگــر، گونه هــای گياهــی عال بيشــتر حيوان
ــه  ــادر ب ــا ق ــک ه ــای جلب ــی کالس ه و احتمــاال تمام
ســنتز ويتاميــن C از گلوکــز يــا ســاير قندهــا هســتند. 
ــن C توســط بعضــی  ــه ويتامي مولكــول هــای شــبيه ب
ــوند .  ــاخته می ش ــا س ــری ه ــه باکت ــی ن ــا ول ــارچ ه ق
ــات نيازمنــد دريافــت ويتاميــن C، فاقــد  تمامــی حيوان
ــم  ــه آنزي ــيداز ک ــون اکس ــو- گاماالکت ــم ال-گوالن آنزي
ــز  ــكوربيک از گلوک ــيد آس ــنتز اس ــر س ــه ی آخ مرحل
ــت  ــهيل مقاوم ــرای تس ــان ب ــتند. گياه ــد، هس می باش
در برابــر اســترس اکســيداتيو مرتبــط بــا هــزاران اتفــاق 
ــزان  ــنتز مي ــا فتوس ــراه ب ــتی هم ــر زيس ــتی و غي زيس

ــازند.  ــكوربيک می س ــيد آس ــادی اس زي
ــكوروی  ــن C، اس ــود ويتامي ــندرم کمب ــن س اصلی تري
ــاب  ــامل الته ــكوروی ش ــم اس ــد. عالي )scurvy ( می باش
و خونريــزي لثه هــا، پتشــی، اکيمــوز، هايپرکراتــوز 
فوليكــوالر، موهــای فنــری، همــوراژی در نواحــی اطراف 
فوليكــول هــا، اختــالل در ترميــم زخم، خشــكی چشــم 
و دهــان )ســندرم شــوگرن(، درد مفاصــل، ضعــف 

آسکوربیک اسید
Vitamin C
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عضالنــی، درد عضــالت، خســتگی، افســردگی، عفونــت 
ــهال و  ــي، اس ــتهايی عصب ــی، بی اش ــرر، آنم ــاي مك ه
ــه  ــد منجــر ب ــوی و کليــوی کــه می-توان مشــكالت ري
کمــا و مــرگ شــود، می باشــد. اســكوروی تمامــی 

ــد.  ــر می کن ــدن را درگي ــتم های ب سيس
ــط  ــال 1927 توس ــكوربوتيک در س ــد اس ــور ض فاکت
 Albert بيوشــيميدان مجارســتانی دارنــده ی جايزه نوبــل
ــر  ــال گاو ن Szent- Gyogyi و همكارانــش از غــده ی آدرن

ــت  ــان وی نمی دانس ــه در آن زم ــد. اگرچ ــتخراج ش اس
ــت.  ــكوربوتيک اس ــی اس ــور آنت ــاده فاکت ــن م ــه اي ک
ويتامين هــا  او  پژوهشــی  زمينــه ی  حقيقــت،  در 
ــک  ــاي بيولوژي ــيون و احي ــه روی اکسيداس ــود، بلك نب
ــده  ــا کنن ــواد احي ــال م ــه دنب ــرد. وی ب ــه می ک مطالع
ــا  ــه بعده ــاده ای ک ــود. م ــال ب ــر آدرن ــاره ی قش در عص
 )CXII( آن را آســكوربيک اســيد ناميدنــد، وی آنــرا
ــه دســت آمــده  ــاده ب ــد، چــرا کــه دوازدهميــن م نامي
ــی  ــيون بافت ــورد اکسيداس ــای وی در م ــش ه در پژوه
ــرد  ــا کشــف ک ــود. او بعده ــال ب ــرد قشــر آدرن و عملك
کــه CXII در واقــع ويتاميــن C اســت کــه عامــل ضــد 
 C6H8O6 آســكوربوتيک می باشــد. فرمــول تجربــی آن
ــتق  ــاد مش ــال زي ــه احتم ــدرات و ب ــد، کربوهي می باش
قنــدی اســت. وی در مــورد ايــن کشــف مقالــه ای 
ارايــه داد کــه نــام ايــن مقالــه »Ignos« بــود. )از کلمــه 
 »ose-« ــم و ــای نمی دان ــه معن ــن ب » Ignosco« در التي
بــرای نشــان دادن اينكــه عضــوی از گــروه قندهاســت(. 
ــام  ــرد و ن ــه را رد ک ــم مقال ــال اس ــتار ژورن ــا ويراس ام
ــود  ــاب نم ــرای آن انتخ ــه Szent- Gyogyi  ب ــدی ک بع
Godnose بــود. ويراســتار واژه hexuronic acid  را بــه 

ــدی  ــيد قن ــک اس ــن دارد و ي ــه 6 کرب ــن ک ــل اي دلي
ــه گلوکورونيــک اســيد مــی باشــد، پيشــنهاد  شــبيه ب
داد. Szent- Gyogyi ايــن نــام را پذيرفــت و پــس از مدت 
ــدا  ــر پي ــه آســكوربيک اســيد تغيي ــم ب ــی آن ه کوتاه
  Ignose کــرد. او ســاختار دقيق اســيد آســكوربيک را کــه
Godnose را توضيــح دهــد، نمــی دانســت. شــيميدان و 

  Walther Haworth برنــده جايــزه نوبــل ديگــری بــه نــام
ــود. ــز گشــايی نم ــاختار آن را رم س

ــی غنــی از آســكوربيک  ــع غذاي »Szent- Gyorgyi« مناب
اســيد را ميوه هــای فلفــل قرمــز مجارســتانی و يــا فلفــل 
ــده  ــا کنن ــواد احي ــن م ــود. همچني ــی نم ــز معرف قرم
ديگــری نيــز در فلفــل قرمــز پيــدا کــرد. او ايــن مــواد را 
ويتاميــن P ناميــد. اين هــا اوليــن فالونوئيدهــای کشــف 
ــی  ــد. در ســال 1932 بيوشــيميدان امريكاي شــده بودن
Glen king و همكارانــش، اســيد آســكوربيک را از آب 

 C ــن ــع ويتامي ــن منب ــه اولي ــد ک ــه کردن ــو ايزول ليم
ــود. شــرح داده شــده ب

بيشــتر عاليــم اســكوروی بــه ويــژه آنهايــی کــه مربــوط 
ــرات بيوشــيميايی  ــا اث ــدي می شــوند ب ــت پيون ــه باف ب
ويتاميــن C بــه ويــژه نقــش آنهــا بــه عنــوان کوفاکتــور 
پروليــل و ليزيــل هيدروکســيالز کــه آنزيم هــای مهم در 
ســنتز کالژن هســتند، توضيــح داده مــي شــوند.کالژن 
ســنتز شــده در غياب اســيد آســكوربيک – نظيــر حالتي 
کــه در اســكوروی ايجــاد مــي شــود- قــادر بــه تشــكيل 
صحيــح فيبرهــا نمی باشــد کــه منجــر بــه شــكنندگی 
ــی و ســاير نقايــص می گــردد. آســكوربيک  عــروق خون
اســيد در واکنــش هــای پروليــل و ليزيل هيدروکســيالز 

هماننــد بيشــتر واکنــش هــای بيوشــيميايی که شــرکت 
دارد، بــه عنــوان عامــل کاهنــده عمــل می کنــد. در ايــن 
واکنــش هــا ويتاميــن ســبب کاهــش يــون هــای فريک 
وکوپريــک بــه حــاالت بــه فــروس و کوپــروس می شــود 
ــرفت  ــرای  پيش ــده ب ــاد ش ــی ايج ــكل يون ــه دو ش ک

واکنــش هــا الزامــی هســتند.
بيوســنتز ســاير  در  آســكوربيک همچنيــن  اســيد 
ترکيبــات بافــت پيونــدي نظيــر االســتين، فيبرونكتيــن، 
ــن  ــتخوان و فيبريلي ــس اس ــا، ماتريك ــكان ه پروتئوگلي
مرتبــط بــا االســتين مشــارکت دارد. همچنيــن در بيــان 
ــت دارد. ــلولی اهمي ــروکالژن س ــح پ ژن کالژن و ترش

مربــوط  می توانــد  اســكوروی  ضعــف  و  خســتگی 
ــكوربيک  ــيد آس ــد. اس ــن باش ــود ال-کارنيتي ــه کمب ب
کوفاکتــور واکنــش های بســيار مهم در مســير بيوســنتز 

ــد. ــن می باش کارنيتي
و  انتقــال  جــذب،  تنظيــم  در  آســكوربيک  اســيد 
ذخيــره ی آهــن دخالــت دارد و بــه جــذب روده ای آهــن 
ــه فــرم فــروس کمــک  توســط کاهــش آهــن فريــک ب
می کنــد. همچنيــن مــی توانــد ســنتز فريتيــن را 
بــرای افزايــش ذخيــره ی  آهــن در ســلول هــا تحريــک 
ــن ويتاميــن در بيوســنتز کورتيكواســتروئيدها  کنــد. اي
ــه اســيدهای  ــل کلســترول ب ــز تبدي وآلدوســترون و ني
صفــراوی نقــش دارد. همچنيــن بــه عنــوان يــک عامــل 
کاهنــده بــرای اکســيدازهايی کــه عمــل مخلــوط دارنــد  

)mixed-function oxidases( عمــل می کنــد.
بنــا بــه داليــل گفتــه شــده، اســيد آســكوربيک بيشــتر 
بــا خــواص آنتــی اکســيدانی و نقــش آن در پيشــگيري 
ــاری  ــر بيم ــخصی نظي ــو مش ــای دژنراتي ــاری ه از بيم
ــب و ســرطان شــناخته می شــود. در  ــر قل ــروق کرون ع
واقــع اســيد آســكوربيک مهــم تريــن آنتــی اکســيدان 

ــد. ــدن می باش ــول در آب در ب محل
ــری  ــرای جلوگي ــن C ب ــه ويتامي ــت روزان ــزان درياف مي
از اســكوروی 10-5 ميلی گــرم اســت. اســكوروی در 
ــده می شــود.  ــدرت دي ــه ن ــه ب کشــورهای توســعه يافت
ــتر  ــيار بيش ــوال بس ــورها معم ــن کش ــردم اي ــه م چراک
از ايــن مقــدار مصــرف می-کننــد. در حــدود %90 
ــا و  ــوه ه ــي از مي ــي معمول ــم غذاي ــن C در رژي ويتامي
ســبزيجات تاميــن مــي شــود. فلفــل- فلفــل شــيرين 
ســبز و قرمــز، فلفــل تنــد ســبز و قرمــز- از منابــع غنــي 
ويتاميــن C بــه شــمار مــي رونــد. ســاير منابــع خــوب 
ــات،  ــات و آب مرکب ــد از: مرکب ــن عبارتن ــن ويتامي اي
کلــم بروکلــي، اســفناج، تــوت فرنگــي و گل کلــم. 
مغزهــا و غــالت حــاوي مقــدار بســيار کمــي ويتاميــن 
C هســتند. فرآينــد پخــت فعاليــت ايــن ويتاميــن را از 

ــرد. بيــن مــي ب
ــای  ــن C ميوه ه ــوای ويتامي ــا 10-5 درصــد محت تقريب
تــازه و ســبزيجات بــه شــكل دهيدروآســكوربيک اســيد 
می-باشــد. در مــورد غذاهــای فــرآوری شــده ايــن عــدد 
ــي رســد. D- آســكوربيک  ــا 30% م ــه بيــش از تقريب ب
ــيد(  ــكوربيک اس ــا ايزوآس ــيد ي ــک اس ــيد )اريتوربي اس
کــه اپــی مــر L- آســكوربيک اســيد می باشــد، معمــوال 
ــا  ــه غذاه ــيدان ب ــی اکس ــده ی آنت ــوان نگهدارن ــه عن ب
افــزوده می شــود. اريتوربيــک اســيد مقــدار بســيار 

ــرات اســيد اســكوربيک را داراســت. کمــی از اث
عــالوه بــر اســيد آســكوربيک و L – اســيد اســكوربيک 

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
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ــر 2، 3- دي  ــری نظي ــای ديگ ــام ه ــا ن ــن C ب ، ويتامي
-L-ترئو-هگزانــو- 1، 4- الکتــون، 3- اکســو-L-دهيدرو
ــو- هگــز-2- انونيــک اســيد  گولوفورانوالکتــون، L- ترئ
ــيد  ــک اس ــو- هگزوروني ــون، L-3- کتو-ترئ گاما-الکت
الکتــون، L-گزيلــو- آســكوربيک اســيد و ويتاميــن آنتی 
 AA. اســكوربوتيک شــناخته می شــود. اختصــار آن 
ــول در  ــک کريســتال محل اســت. اســيد اســكوربيک ي
آب اســت کــه مــزه ی اســيدی تيــز خوشــايندی )بــرای 
بعضــی افــراد( دارد. وزن مولكولــی آن 176/13 دالتــون 

ــت.  ــی آن C6H8O6 اس ــول مولكول و فرم
شــكل ديگــر ويتاميــن C محصول واکنش اکسيداســيون 
L- آســكوربيک اســيد، L- دهيدروآســكوربيک اســيد يــا 

ــد. DHA مي باش

ویتامین C جوشان
ــيد  ــيد،  اس ــكوربيک اس ــان از L-آس ــن C جوش ويتامي
ــود.  ــكيل می ش ــديم تش ــات س ــی کربن ــيتريک و ب س
ــي شــود، اســيد  ــه م ــرص در آب انداخت ــه ق ــی ک زمان
ســيتريک بــا بــی کربنــات ســديم واکنــش داده و 
ســيترات ســديم و دي اکســيد کربــن حاصــل می شــود. 
ــيد  ــا اس ــات ســديم ب ــی کربن ــداری از ب ــن مق همچني
آســكوربيک واکنــش داده و مقــداری آســكوربات ســديم 
ــرص  ــل ق ــراد تحم ــرای بعضــی اف ــود. ب حاصــل می ش
جوشــان ويتاميــن C آســان تــر از مكمــل اســيد 

ــت. ــكوربيک اس آس
 C متابولیت های آسکوربات و ویتامین
متابوليــت هــای آســكوربات و ويتاميــن C مكمــل هــای 
 C هســتند کــه محتــوی ويتاميــن C تجــاری ويتاميــن
در شــكل يــک نمــک و معمــوالً کلســيم آســكوربات و 
متابوليــت هــای ويتاميــن C مــي باشــند. ايــن متابوليت 
هــا می تواننــد آلدونيــک اســيدها L - ترئونيــک اســيد، 
ــک اســيد و L- ليكســونيک اســيد باشــند.  L- گزيلوني

متابوليــت رايــج در ايــن محصــوالت L- ترئونيــک 
ــري هيدروکســی  ــام 2، 3، 4- ت ــا ن اســيد اســت کــه ب
 – L .ــده می شــود ــز خوان ــک اســيد ني ــو] بوتانوئي –[ترئ
ترئونيــک اســيد معمــوال بــه صــورت کلســيم يا کلســيم 
L-ترئونــات وجــود دارد و درصــد کلســيم L-ترئونــات در 

ــذا  ــت. ل ــكوربات اس ــزان آس ــوال 1% مي ــول معم محص
قرصــی کــه 500 ميلی گــرم آســكوربات  فراهــم مــی-
کنــد قــادر بــه تاميــن 5 ميلی گــرم L- ترئونــات خواهــد 

بــود. 
آســكوربات و متابوليــت هــای ويتاميــن C گاهــی تحــت 
ــده می شــوند.  ــت آســكوربات خوان ــام مكمــل متابولي ن
بعضــی مطالعــات in vitro نشــان می دهنــد کــه افــزودن 
L-ترئونــات بــه آســكوربات، کيفيــت انتقــال آســكوربات 

بــه ســلول هــا را بهبــود می بخشــد. درمطالعــات حيوانی 
افزايــش جــذب و نگهــداری بيشــتر ويتاميــن C زمانــی 
ــات را دريافــت  کــه حيــوان مكمــل آســكوربات و ترئون
می کــرد، بيــش از زمانــی بــود کــه حيــوان آســكوربات 
ــت  ــت باف ــه کش ــک مطالع ــود. ي ــت می نم ــا درياف تنه
نشــان داد کــه افــزودن ترئونــات بــه آســكوربات 
ــده  ــزه ش ــت مينرالي ــای کالژن و باف ــد پروتئين ه تولي
را در مقايســه بــا دريافــت منحصــر آســكوربات افزايــش 
می دهــد. از ايــن پژوهــش نتيجــه گيــری شــد کــه ايــن 
ــد  ــم زخــم و تولي ــد ترمي ــا فرآين ــد ب ــت می توان خاصي

مجــدد اســتخوان در ارتبــاط باشــد.
ــب  ــی جال ــات in vitro و حيوان ــه مطالع ــا وجــود اينك ب
توجــه بودنــد امــا آنچــه مــورد نيــاز اســت يــک 
مطالعــه ی بالينــی بــا طراحــی و اجــرای خــوب بــر روی 
انســان مــي باشــد تــا بررســی شــود کــه آيــا متابوليــت 
ــر  ــد ب ــي توانن ــن م ــر L- ترئوني ــن C نظي ــای ويتامي ه

ــر. ــا خي ــذار باشــند ي ــر گ ــن C تاثي ــت ويتامي وضعي
عملکرد

دارد.  اکســيداني  آنتــی  فعاليــت   C ويتاميــن   
ــی  ــک، آنت ــی آتروژني ــرات آنت ــد اث ــن می توان همچني
کارســينوژنيک، ضــد پرفشــاري خــون، ضــد ويروســی، 
ــی،  ــتم ايمن ــده سيس ــم کنن ــتامين، تنظي ــی هيس آنت
ــد و  ــته باش ــی داش ــير هواي ــم و مس ــت از چش حفاظ
بــه ســم زدايــی برخــي فلــزات ســنگين نظيــر ســرب و 

ــد. ــک کن ــمی کم ــيميايی س ــواد ش ــاير م س
مکانسیم عمل

ــی  ــن آنت ــم تري ــن C مه ــد ويتامي ــي رس ــر م ــه نظ  ب
و  می باشــد  آب  در  محلــول  بيولوژيــک  اکســيدان 
اکســيژن،  فعــال  گونه هــای  بــر  عــالوه  می توانــد 
گونه هــای فعــال نيتــروژن را نيــز پاکســازی کنــد. 
آســكوربيک اســيد يــا L-آســكوربات يــک عامــل احيــا 
کننــده بســيار عالــی اســت و بــه عنــوان کوفاکتــور در 
ــاي  ــر احي ــی نظي ــيميايی مختلف ــای بيوش ــش ه واکن
ــور دارد. ــس حض ــن و م ــون آه ــطه ای چ ــزات واس فل

ــتر  ــه توســط بيش ــكورباتی ک ــد آس ــی رس ــر م ــه نظ ب
گونه هــای فعــال اکســيژن و نيتــروژن اکســيد می شــود 
ــف  ــا بيمــاری هــای مختل ــط ب ــی مرتب در آســيب بافت
دخالــت دارد. ايــن گونــه شــامل ســوپر اکســيد، 
هيدروکســيل، پراکســيل و راديــكال هــای نيتروکســايد 
ــر  ــكال نظي ــر رادي ــال غي ــای فع ــه ه ــن گون و همچني
اکســيژن اتمــی، پراکســی نيتريــت و هيپوکلريــت 
می باشــد. بــه دليــل ايــن قــدرت پاکســازی، آســكوربات 
پراکسيداســيون ليپيــدی و آســيب اکســيداتيو DNA و 

ــد. ــار می کن ــن را مه پروتئي
و  اکســيژن  فعــال  گونه هــای  توســط  آســكوربات 
ــكال سميدهيدروآســكوربات اکســيد  ــه رادي نيتــروژن ب
می شــود کــه آن نيــز از طريــق آنزيــم  NADH ســمی 
ــكوربات  ــه آس ــددا ب ــاز مج ــكوربات ردوکت دهيدروآس
ــدرو آســكوربات  ــه دهي ــل ب ــا تبدي ــا می گــردد و ي احي
می شــود. دهيدروآســكوربات بــه نوبــه ی خــود می توانــد 
از طريــق آنزيم هــای وابســته بــه گلوتاتيــون بــه شــكل 

ــزه  شــود. ــا کاتابولي ــردد و ي ــاز گ آســكوربات ب
آســكوربات بــه عنــوان يــک آنتــی اکســيدان ثانويه عمل 
می کنــد. حداقــل در in vitro آســكوربات ســبب توليــد 
ــا  ــی آلف ــدی يعن ــی ليپي ــيدان اصل ــی اکس ــدد آنت مج
– توکوفــرول از شــكل راديكالــی آلفــا- توکوفروکســيل 
می شــود. همچنيــن در توليــد مجــدد و ذخيــره ســازی 
ــن  ــا اي ــرول در in vivo مشــارکت دارد، ام ــا – توکوف آلف
ــت  ــن C غلظ ــت. ويتامي ــن نيس ــال روش ــب کام مطل
گلوتاتيــون احيــاي داخــل ســلولي را حفــظ مــي کنــد.
ــات  ــن C دارای توضيح ــک ويتامي ــی آتروژني ــر آنت اث
 LDL ــيون ــود اکسيداس ــه می ش ــت. گفت ــی اس متفاوت
ــروم  ــالک آت ــدی در تشــكيل پ ــه ی کلي ــه ی اولي مرحل
اســت. ويتاميــن C بــا پاکســازی راديكال های پروکســيل 

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
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 )LDL( ــيون ــی از اکسيداس ــاز آب در ف
همچنيــن  می کنــد.  جلوگيــری 
می توانــد عملكــرد اندوتليــال را بــا 
 NO( افزايــش ســنتز نيتريــک اکســايد
ــور  ــه فاکت ــت اينك ــه جه ــا EDRF ب ي
ــوم  ــتق از اندوتلي ــده مش ــع کنن متس
اســت.( يــا جلوگيــری از غيرفعــال 
شــدن آن بــا پاکســازی راديــكال 
هــای سوپراکســيد بهبــود بخشــد. 
سوپراکســيد بــا نيتريــک اکســايد 
واکنــش داده و پراکســي نيتريــک 
ايجــاد مــي شــود. غلظــت هــای باالی 
ويتاميــن C برای جلوگيــری از واکنش 
سوپراکســيد و اکســيد نيتريــک در 
خــارج از ســلول الزم اســت. البتــه 
ايــن غلظــت هــای پالســمايي بــاال در 
صورتــی کــه ويتاميــن C بــه صــورت 
تزريقــی تجويــز شــود قابــل دســترس 
ــا تجويــز خوراکــی  اســت و معمــوال ب
ويتاميــن C ايــن غلظــت هــا حاصــل 

نمی شــود.
 C همانطــور کــه ذکــر شــد ويتاميــن
در نگهــداری غلظــت هــای گلوتاتيــون 
ــر اســت.  ــای داخــل ســلولی موث احي
ــت در  ــن فعالي ــد اي ــر می رس ــه نظ ب
ــک و  ــداری ســطح اکســيد نيتري نگه
ــر  ــو آن موث ــرات وازواکتي ــت اث تقوي
اســت. ويتاميــن C خوراکــی قــادر 
ــی و  ــای کاف ــت ه ــن غلظ ــه تامي ب
بــاالی ويتاميــن C داخــل ســلولی 
راديــكال هــای  پاکســازی  جهــت 
سوپراکســيد می باشــد، لــذا منابــع 
کــه  سوپراکســيد  ســلولی  داخــل 
ممكــن اســت بــرای اکســيد نيتريــک 
مضــر باشــد بــا ويتاميــن C خوراکــی 
ــاهده  ــرا مش ــود. اخي ــازی می ش پاکس
ــكوربيک  ــيد آس ــه اس ــت ک ــده اس ش
ــک را  ــيد نيتري ــنتز اکس ــت س فعالي
ــا افزايــش دادن تتراهيدروبيوپتريــن  ب
داخــل ســلولی افزايــش می دهــد. 
ويتاميــن C ســنتز پروســتاگالندين 
در  بنابرايــن  و  نمــوده  تنظيــم  را 
توليــد ايكوزانوئيدهــا و فعاليــت آنتــي 
ترومبوتيــک و وازوديالتــوري دخالــت 
دارد. ذخيــره ســازي و توليــد مجــدد 
 C آلفــا- توکوفــرول توســط ويتاميــن
يكــي ديگــر از داليــل فعاليــت آنتــي-

ــي باشــد. ــن C م ــک ويتامي آتروژني
 اثــرات آنتــی آتروژنيــک ويتامين C تا 
ــی  ــل تواناي ــه دلي ــد ب ــدی می توان ح
آن در ســم زدايــی کارســينوژن هــا و 
نيــز مهــار فرآيندهــای کارســينوژنيک 
ــيداني  ــی اکس ــت آنت ــق فعالي از طري
باشــد. ويتاميــن C قــادر بــه جلوگيری 
از تشــكيل کارســينوژن هايــی نظيــر 

نيتــروز آميــن هــای غــذا و مجراي گوارشــی اســت و نيز 
ــای شــيميايی  ــاژن ه ــا و موت ــينوژن ه ــد کارس می توان
ــهای  ــره کش ــرن، حش ــزو]a[ پي ــن ، بن ــر آنتراس نظي
ــد.  ــی کن ــم زداي ــنگين را س ــزات س ــن و فل ارگانوکلري
غلظــت های باالی اســيد آســكوربيک در شــيره ی معده 
ــكيل  ــار تش ــا مه ــده را ب ــرطان مع ــر س ــد خط می توان
ترکيبــات کارســينوژن ان- نيتــروز کاهــش دهــد. عالوه 
ــر موکــوس معــده  ــر ايــن اســترس اکســيداتيو وارد ب ب
در گاســتريت مرتبــط بــا هليكــو باکترپيلوری شــرايطی 
ــده  ــه ســرطان مع ــال ب ــه  ابت ــد زمين اســت کــه می توان
را ايجــاد کنــد. شــواهد ابتدايــی نشــان مــي دهــد کــه 
ويتاميــن C رشــد هليكوباکترپيلــوری را مهــار می کنــد.

مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه ويتاميــن C دارای اثــر 
پيشــگيري از ســرطان، حداقــل در مــورد انــواع خاصــی 
 C ــن ــش ويتامي ــود نق ــن وج ــا اي ــد. ب ــي باش از آن م
ــه  ــان ســرطان بســيار ناشــناخته اســت. مطالع در درم
کشــت بافــت رده های کارســينوم پســتان انســان نشــان 
داد ويتاميــن C اثر آنتی نئوپالســتيک دوکسوروبيســين 
پــاک  و   )cisplatin( پالتيــن  ســيس   ،)doxorubicin(
ــم  ــد و مكانيس ــت می کن ــل)Paclitaxel( را تقوي ليتاکس
ــه  ــت پرواکســيدان )ن ــه خاصي ــوط ب ــاال مرب ــر احتم اث
ــن  ــواص اي ــت خ ــن در تقوي ــيدان( ويتامي ــی اکس آنت
داروهــای شــيمی درمانــی می باشــد. پژوهــش ديگــری 
نشــان داد شــكل پــرو- اکســيدان ويتاميــن C می توانــد 
ســبب تنظيــم افزايشــی آنزيم هــای دخيــل در ترميــم  
DNA شــود. ايــن اثــر می توانــد تــا حــدی نقــش آنتــی 

کارســينوژنيک داشــته باشــد. اخيرا روشــن شــده اســت 
ــت سيتوتوکسيســيته  ی  ــه اســيد آســكوربيک خاصي ک
ــوم  ــای ميل ــلول ه ــيد را در س ــری اکس ــنيک ت آرس
مولتيپــل افزايــش می دهــد. ايــن مطلــب نيــز می توانــد 
بــه اثــر پرو-اکســيدان ويتاميــن C مربــوط باشــد. 
آرســنيک تــری- اکســيد يــک داروی ضــد ســرطان بــا 

اثــرات مختلــف اســت.
ــد  ــر ض ــت اث ــن اس ــراد ممك ــي اف ــن C در برخ ويتامي
 in vitro پرفشــاري خون داشــته باشــد. بعضــي مطالعــات
نشــان مــي دهنــد ويتاميــن C ســنتز پروســتاگالندين 
وازوديالتــوری )PGE1( را افزايــش مــي دهــد. امــا ايــن 
ــط  ــی در انســان مرتب ــون عروق ــم ت ــا تنظي ــت ب خاصي
نيســت. همــان طــوری کــه قبــال گفتــه شــد ويتاميــن 
C می توانــد ســطح نيتريــک اکســايد و اثــرات وازواکتيــو 
آن را حفــظ نمايــد. بــه نظــر مــي رســد ايــن ويتاميــن 
اتســاع عروقــی وابســته بــه اندوتليــال را در افــراد 
مبتــال بــه پرفشــاری خــون اوليــه و نيــز مبتاليــان بــه 
هايپرکلســترولميا بهبــود بخشــد و نيــز در بازگردانــدن 
ــيد  ــا اکس ــه ب ــان ک ــه جري ــته ب ــی وابس ــاع عروق اتس
نيتريــک القــا می شــود در مبتاليــان بــه نارســايی 

ــی قلــب کمــک کننــده باشــد. احتقان
شــواهدی وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد ويتاميــن 
C هماننــد ســازی ويــروس HIV-1 را در in vitro مهــار 
می-کنــد. نتايــج يــک پژوهــش حاکــی از تنظيــم 
افزايشــی بيــان ژن انتقــال دهنــده گلوکــز Glut1( 1( در 
ســلول هــای آلــوده بــا ويــروس HIV بــود. Glut1 يكــی 
ــوب  ــكوربيک محس ــيد اس ــل اس ــاي ناق ــن ه از پروتئي
ــايد  ــكوربات ش ــلولی آس ــت س ــش غلظ ــود. افزاي می ش
بــرای ســلول هــای آلــوده بــا HIV ســمی باشــد، 

ــرم  ــل ف ــا عم ــروس ب ــک وي ــيد نوکلئي ــه اس ــرا ک چ
ــم  ــود. مكانيس ــه می ش ــن C تجزي ــيدان ويتامي پرواکس
ــد  ــرايط in vitro همانن ــن در ش ــد HIV ويتامي ــر ض اث
ــراد HIV+ ناشــناخته اســت. ــا اف ــه ب ــن يافت ــاط اي ارتب
شــواهدی در مــورد اثــر ويتاميــن C بــر هماننــد ســازی 
  in vivo ــل ســرماخوردگی در شــرايط ــای عام ويروس ه
وجــود نــدارد. يافته هايــی در مــورد اثــرات مكمــل 
ــول  ــدت و ط ــروز، ش ــش ب ــن C در کاه ــای ويتامي ه
دوره ی عاليــم ســرماخوردگی در بعضــی افــراد به دســت 
ــا  ــل ت ــر حداق ــن اث ــه نظــر می رســد اي ــده اســت. ب آم
حــدی مربــوط بــه خاصيــت آنتــی هيســتامين ويتامين 

C باشــد.
  C اثــر تنظيــم کننــده سيســتم ايمنــی ويتاميــن
ــت  ــه خاصي ــوط ب ــدی مرب ــا ح ــت ت ــن اس ــز ممك ني
ــد  آنتــی هيســتامينی آن باشــد. ايــن ويتاميــن می توان
کموتاکســی نوتروفيــل هــا را بــا کاهــش غيــر مســتقيم 
اثــرات مهــار کننــده ايمنــي هيســتامين افزايــش دهــد. 
ــن C  در  ــد ويتامي ــان می دهن ــات نش ــی از مطالع بعض
ــا  ــر لنفوســيتی تحريــک شــده ب شــرايط in vitro تكثي
ــری  ــيتی تاخي ــش حساس ــای بي ــش ه ــوژن، واکن ميت
)DTH( در پاســخ  بــه آنتــی ژن هــای پوســتی، فعاليــت 
ســلول های کشــنده ی طبيعــی و کموتاکســی نوتروفيل 
ــچ  ــا هي ــاير پژوهش ه ــا س ــد، ام ــش می ده ــا را افزاي ه
ــن مــوارد و ســاير شــاخص  ــر اي ــری از ويتاميــن C ب اث

ــد. ــداده ان هــای عملكــرد ايمنــی نشــان ن
بعضــی مطالعــات حاکــي از اثــر حفاظتــی مكمــل 
ويتاميــن C دربرابــر کاتاراکــت هســتند. بــه نظــر 
ــه  ــن ب ــا س ــط ب ــی مرتب ــدن عدس ــدر ش ــد ک می رس
علــت اســترس اکســيداتيو باشــد. بافــت چشــم ويتامين 
C را تغليــظ می کنــد و خاصيــت آنتــی اکســيداني 
ــت از  ــر آن در محافظ ــل تاثي ــد عام ــن می توان ويتامي

ــد. ــت باش کاتاراک
ــه  ــت علي ــن C در محافظ ــد ويتامي ــر می رس ــه نظ ب
ــوی انســدادی  ــای ري ايجــاد آســم و ســاير بيمــاری ه
ــرات  ــر اث و همچنيــن محافظــت از مســيرهوايی در براب
ــت هــاي ويروســي و محــرک هــا در  ــا، عفون ــرژن ه آل
ــا  ــروس ه ــا، وي ــرژن ه ــد. آل ــر باش ــراد موث ــی اف بعض
ــروژن  ــيدهای نيت ــر اوزون و اکس ــرک نظي ــواد مح و م
ــترس  ــش اس ــه افزاي ــر ب ــرد منج ــيدهاي گوگ و اکس
کــه  می شــوند  هوايــی  مســيرهای  در  اکســيداتيو 
می توانــد منجــر بــه تنگــی برونــش هــا گــردد. واضــح 
اســت کــه ايــن اثــر محافظتــی ويتاميــن C مربــوط بــه 

ــت. ــيداني آن اس ــی اکس ــواص آنت خ
خــواص آنتــی اکســيداني ويتاميــن C مســئول اثــر آن 
در حفاظــت بافــت در برابــر اثــرات مخــرب بعضــی مــواد 
شــيميايی ســمی و فلــزات ســنگين نيــز می باشــد. بــر 
ــكوربيک در  ــيد آس ــاالی اس ــزان ب ــزارش، مي ــق گ طب
ســرم بــا کاهــش شــيوع ســطح خونــی افزايــش يافته ی 
 C ــن ــر ويتامي ــم اث ــد. مكانيس ــط می باش ــرب مرتب س
در کاهــش ســرب ناشــناخته اســت. در يــک پژوهــش 
ــل  خــواص شــالته کنندگــي اســيد آســكوربيک و عام
 EDTA شــالته کننــده شــناخته شــده ی ســرب يعنــی
مقايســه شــد و نتايــج حاکــی از فعاليــت برابــر آن دو در 

پاســخ بــه ســرب بــود.
فارماکوکینتیک
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جــذب ويتاميــن C از لومــن روده ی باريــک وابســته بــه 
ميــزان دريافــت غذايــی آن می باشــد. در صورتــی کــه 
دريافــت غذايــی روزانــه 30 ميلی گــرم باشــد ويتاميــن 
ــه  ــک ب ــن روده باري ــل از لوم ــورت کام ــه ص ــا ب تقريب
داخــل انتروســيت هــا جــذب می شــود و اگــر دريافــت 
ــا 90  ــا 70 ت ــد تقريب ــرم باش ــه 180-30 ميلی گ روزان
درصــد آن جــذب می گــردد. در حــدود 50% تــک دوز 
ــی  ــه جــذب می شــود. درصــد جذب ــرم روزان 1/5 -1 گ
تــک دوز بــا افزايــش ميــزان آن کاهــش می يابــد. 
بــرای مثــال تنهــا 16% تــک دوز 12 گــرم روزانــه جذب 
می شــود. بيشــينه جــذب ويتاميــن C در دوزهــای بــاال 
بــا مصــرف چنديــن دوز بــا فاصلــه ی زمانــی از هــم در 
ــک دوز.  ــت ت ــا درياف ــا ب ــود ت ــل می ش ــک روز حاص ي
ــاال  ــن اشــكال آهســته رهــش دوزهــای ب ــر اي عــالوه ب
ــادل  ــه دوز مع ــر جــذب نســبت ب ســبب کيفيــت باالت
غيــر آهســته رهــش شــده اســت. نــوع غــذای مصرفــی 
ــی  ــن C غذاي ــا ويتامي ــن C ي در جــذب مكمــل ويتامي

ــدارد.  تاثيــری ن
ــا مكمــل هــای  ــی، ي جــذب روده ای  ويتاميــن C غذاي
حــاوی بيــش از 500 ميلی گــرم از طريــق فرآينــد 
انتقــال فعــال وابســته بــه ســديم صــورت می گيــرد. در 
ــر از 500 ميلی گــرم فرآيندهــای انتشــار  دوزهــای باالت
روده ای  ناقــل  تريــن  مهــم  می شــوند.  عمــل  وارد 
ــه  ــن C وابســته ب ــل 1 ويتامي ــنC ،SVCT1 )ناق ويتامي
ســديم ( اســت. مقــداری از اســيد آســكوربيک ممكــن 
ــده  ــيد ش ــيد، اکس ــكوربيک اس ــه دهيدرواس ــت ب اس
ــيت  ــل انتروس ــه داخ ــز ب ــای گلوک ــق ناقل ه و از طري
ــی  ــيد غذاي ــكوربيک اس ــود. دهيدروآس ــل ش ــا منتق ه
ــه  ــک ب ــن روده ی باري ــن از لوم ــن روش ــه همي ــز ب ني
تمامــی  هــا جــذب می شــود.  انتروســيت  داخــل 
دهيدروآســكوربيک اســيد در داخــل انتروســيت هــا از 
ــه اســيد آســكوربيک  ــا شــده ب ــق گلوتاتيــون احي طري
احيــا مــی شــود و ســپس ايــن مــاده انتروســيت را برای 
ــون  ــان خ ــت جري ــدی و در نهاي ــان وري ــه جري ورود ب
سيســتميک تــرک می کنــد. اســيد آســكوربيک در 

ــود. ــع می ش ــدن توزي ــف ب ــای مختل ــت ه باف
ــاالی ويتاميــن C در غــده ی هيپوفيــز، غــدد  ســطوح ب
آدرنــال، انــواع گلبــول هــای ســفيد و مغــز وجــود دارد. 
اســيد آســكوربيک بــه تنهايــی قــادر بــه عبــور از ســد 
ــز  ــه مغ ــت ورود ب ــد و جه ــزی نمی باش ــی – مغ خون
 DHA ــان ــا هم ــيد ي ــكوربيک اس ــه دهيدروآس ــدا ب ابت
ــهيل  ــار تس ــا انتش ــپس DHA ب ــود. س ــيد می ش اکس
شــده از طريــق ناقــل 1- گلوکــز )Glut1( از ســدخونی- 
ــد. ســپس DHA درســطح ســلول  ــور می کن مغــزی عب
 )Glut1( هــای اندوتليــال ســد خونــی – مغــزی توســط
ــارج از  ــه خ ــی شــود. DHA توســط Glut1 ب ــل م منتق
ــال منتقــل مــی گــردد.  در مغــز  ســلول هــای اندوتلي
DHA بــه اســيد آســكوربيک احيــا مــی شــود . اکنــون 

ــه دام می افتــد چــرا کــه  اســيد آســكوربيک در مغــز ب
ــود. ــل ش ــط Glut1 منتق ــد توس نمی توان

ــای  ــلول ه ــل س ــه داخ ــكوربيک ب ــيد آس ــال اس انتق
ــال وابســته  ــال فع ــد انتق ــا فرآين ــه ب ــد و کلي روده ، کب
 Sodium-dependent( SVCT1 بــه ســديم و از طريــق
.ناقــل  می گيــرد  صــورت   )1  vitamin C transportr

ــم  ــه ی چش ــه زاللي ــن C ب ــال ويتامي SVCT2 در انتق

نقــش دارد. جــذب اســيد آســكوربيک توســط نوتروفيل 
هــا از طريــق Glut1 و بــا فرآينــد انتشــار تســهيل شــده 

ــرد. ــورت می گي ص
در مــورد متابوليســم اســيد آســكوربيک، ايــن ويتاميــن 
ــه  ــود ک ــيد می ش ــيد، اکس ــكوربيک اس ــه دهيدروآس ب
می توانــد بــه طــور مجــدد بــه اســيد آســكوربيک 
ــردد.  ــز گ ــات هيدرولي ــه دی کتوگلون ــا ب ــا شــود ي احي
اســيد،  اگزاليــک  شــامل  ديگــر  هــای  متابوليــت 
ترئونيــک اســيد، L-گزيلــوز و آســكوربات -2- ســولفات 
ــی ترشــح اســيد آســكوربيک و  می باشــند. مســير اصل
متابوليــت هــای آن از طريــق کليــه صــورت می پذيــرد 
. بــرای نگهــداری هوموســتاز اســيد آســكوربيک مقــدار 
بســيار کمــی آســكوربات متابوليــزه نشــده بــا دريافــت 
ــود.  ــع می ش ــرم دف ــاالی 80 ميلی گ ــه ب ــذای روزان غ
ــش دوز  ــب افزاي ــه تناس ــكوربات ب ــوی آس ــح کلي ترش
ــا  ــد ب ــر ش ــه ذک ــور ک ــان ط ــد. هم ــش می ياب افزاي
افزايــش دوز مكمــل ويتاميــن C درصــد جــذب نيــز بــه 
ــت  ــا درياف ــت ب ــود. در نهاي ــم می ش ــبت ک ــان نس هم
دوزهــای بــاالی مكمــل ويتاميــن C دفــع آن از طريــق 

ــود. ــد ب ــمگير خواه ــوع چش مدف
اندیکاسیون و کاربرد

ويتاميــن C در بيمــاری هــای مزمنــی کــه مشــخصه ی 
آنهــا آســيب اکســيداتيو بــه مولكــول هــای بيولوژيــک 
ــن c در  ــه ويتامي ــا اينك ــت. ب ــودمند اس ــد، س می باش
بعضــی شــرايط خاصيــت بالقــوه پرواکســيدان دارد امــا 
تــرس از ايــن مطلــب خصوصــا در ســال هــای اخيــر از 
ميــان رفتــه اســت. هــم اکنــون هيــچ شــاهد معتبــری 
بــر آســيب پرواکســيدان ويتاميــن C خوراکی در انســان 
ــود  ــن وج ــار آه ــش ب ــر بي ــادر نظي ــرايط ن ــز در ش ج

نــدارد. 
ــن  ــيدانی ويتامي ــی اکس ــت آنت ــر فعالي ــوی ديگ از س
ــد در  ــن می توان ــت و اي ــده اس ــت ش ــی ثاب ــه خوب C ب
ــای  ــاری ه ــا و بيم ــرطان ه ــی س ــری از برخ جلوگي
قلبــی- عروقــی ســودمند باشــد. ويتاميــن C همچنيــن 
بــه حفاظــت در برابــر بخشــی از اکسيداســيون ليپيــدی 
ــی  ــد. تواناي ــک می کن ــيگار کم ــرف س ــل مص ــه دلي ب
ــيب  ــواع آس ــی ان ــش بعض ــن C در کاه ــكار ويتامي آش
اکســيداتيو DNA و اينكــه می توانــد در بعضــی شــرايط 
ــان  ــد نش ــش ده ــم کاه ــن را ه ــيون پروتئي اکسيداس
دهنــده ی ايــن اســت کــه احتمــاال در افــراد ســيگاری و 
افــرادی بــا اســترس و بيمــاری هــای مزمــن در حالــت 
 in vivo و in vitro ــه ــا مطالع ــت. ب ــودمند اس ــی س کل
حيوانــی نتايــج چشــمگير جالبــی بــه دســت آمــد کــه 
ــد  ــر ض ــد اث ــی می توان ــن C تزريق ــا ويتامي ــق آنه طب
ســرطان بالقــوه در تعــدادی از بدخيمی هــا داشــته 
باشــد و باعــث توجــه دوبــاره بــه ايــن نكتــه شــد کــه 
ــده  ــل پيشــگيری کنن ــک عام ــا ي ــه تنه ــن C ن ويتامي
ــاد  ــت ايج ــن اس ــه ممك ــت ک ــی اس ــرطان هاي از س
شــوند بلكــه يــک مختــل کننــده ی بالقــوه ســرطان نيــز 
ــد  ــای مشــابه پيشــنهاد می کنن ــن يافته ه می باشــد. اي
ــوه ای  ــت بالق ــد عفون ــرات ض ــد اث ــن C می توان ويتامي

ــال تصــور می شــد داشــته باشــد. بيــش از آنچــه قب
ــه عنــوان يــک  ــوق، ويتاميــن C  ب ــر مــوارد ف عــالوه ب
محــرک و نيــز تنظيــم کننــده ايمنــی در بعضی شــرايط 
مفيــد اســت. نظــرات در مــورد اينكــه می توانــد درمــان  

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
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ــا  ــات نشــده اســت. ام ــرای ســرماخوردگی باشــد اثب ب
 C ــن ــه ويتامي ــده ک ــده ش ــش دي ــن پژوه در چندي
ــدت  ــول دوره و ش ــمگيری ط ــور چش ــه ط ــد ب می توان
ــد و در  ــش ده ــراد کاه ــرماخوردگی را در بعضــی اف س
ســايرين ميــزان بــروز را کــم کنــد. همچنيــن شــواهد 
ــود  ــا در بهب ــق آنه ــه طب ــت ک ــت اس ــی در دس ابتداي
ــودمند  ــز س ــر ني ــی ديگ ــای تنفس ــت ه ــی عفون بعض

اســت. 
ويتاميــن C می توانــد در پيشــگيری از کاتاراکــت مفيــد 

. شد با
اخيــرا مشــاهده شــده اســت کــه ويتاميــن C قــادر بــه 
ــد  ــذا می توان ــوری اســت و ل مهــار رشــد هليكوباکترپيل
در حفاظــت عليــه بعضــی زخــم هــا و کارســينوم های 
معــده موثــر باشــد. همچنيــن بــر طبــق گــزارش 
ــيد  ــن اس ــزان پايي ــه مي ــود ک ــنهاد می ش ــر پيش اخي
اســكوربيک در ســرم شــايد بــا بــروز بــاالی بيماری های 
ــزارش  ــد. در گ ــط باش ــان مرتب ــرا در زن ــه ی صف کيس
اخيــر ديگــری دريافــت مكمــل ويتاميــن C بــا کاهــش 
ــتگی  ــس از شكس ــی پ ــمپاتيک رفلكس ــتروفی س ديس
مــچ مرتبــط بــود. ايــن يافتــه در بعضــی بيمــاران دچــار 
ســوختگی ســودمند اســت و می توانــد در ســالمت لثــه 

ــه صــورت عمومــی مفيــد باشــد. و ترميــم زخــم ب
ــم  ــه آس ــال ب ــراد مبت ــی اف ــن C در بعض ــاًل ويتامي قب
ــه ی  ــا در مطالع ــود ام ــان داده ب ــومندی نش ــرات س اث
مــروری اخيــری نتيجــه ای از داده هــای ايــن مطالعــات 
بــه دســت نيامــد. گرچــه می توانــد در بعضــی ديگــر از 
بيمــاری هــا يــا اختــالالت ديگــر مســير هوايــی نظيــر 
ــب  ــن مطل ــا اي ــد ام ــودمند باش ــروز س سيســتيک فيب
ــش  ــيع آزماي ــاس وس ــت و در مقي ــن نيس ــوز روش هن
نشــده اســت. شــواهدی ابتدايــی از اثــرات ســودمند آن 
 Charcot- Marie- ( در بيمــاری شــارکوت-ماری-توث
Tooth( کــه رايــج تريــن نوروپاتــی محيطــی ارثــی اســت 

ديــده شــده اســت. شــواهد منطقــی کــه نشــان دهــد 
ــت  ــودمند اس ــر س ــاری آلزايم ــن در بيم ــن ويتامي اي
وجــود نــدارد. اخيــرا يــک رابطــه قــوی معكــوس بيــن 
ميــزان پالســمايی ويتاميــن C و خطــر ديابــت مليتوس 

ــده شــده اســت.  تيــپ II دي
اثــرات ايــن ويتاميــن بــر عضــالت و مقاومــت و پايــداری 

آنها شــناخته شــده نيســت. 
موارد منع مصرف

 ويتاميــن C در افــرادی بــا حساســيت  شــناخته شــده 
بــه ويتاميــن C يــا هــر ترکيــب حــاوی ايــن ويتاميــن 

منــع مصــرف دارد. 
موارد احتیاط

 بــا اينكــه بــا متابوليســم اســيد آســكوربيک، اگزاليــک 
ــا نامحتمــل اســت  ــا تقريب اســيد حاصــل می شــود، ام
کــه بتوانــد در افــراد ســالم و بــدون مشــكالت کليــوی 
ــتند  ــتال نيس ــع کريس ــتعد تجم ــه مس ــانی ک ــا کس ي
ــنگ  ــه س ــرادی ک ــد. اف ــاد کن ــوی ايج ــكالت کلي مش
کليــوی قبلــی دارنــد يــا ســابقه ی عــدم کفايــت کليوی 
ــش از 2 و  ــرمی بي ــن س ــا کراتيني ــه ب ــد ک ــی دارن قبل
يــا کليرانــس کراتينيــن کمتــر از 30 مشــخص می شــود 
 C ويتاميــن RDA بايــد در اســتفاده از دوزهــای بيــش از

ــز را ببينيــد(. احتيــاط کننــد )دوز و تجوي

ــن  ــال آه ــذب و انتق ــم ج ــكوربيک در تنظي ــيد آس اس
ــه  ــرادی ک ــت اف ــل اس ــيار نامحتم ــت دارد. بس دخال
مكمــل ويتاميــن C مصــرف می کننــد، مشــكالت 
ــار آهــن داشــته باشــند. از ســوی  ــه بيــش ب ــوط ب مرب
ديگــر افــراد مبتــال بــه هموکروماتــوز، تاالســمی، آنمــی 
 G6PD سيدروبالســتيک، آنمــی داســی شــكل و کمبــود
ــاالی  ــای ب ــرف دوزه ــورت مص ــز، در ص ــول قرم گلب
ــه  ــكل مواج ــن مش ــا اي ــت ب ــن اس ــن C ، ممك ويتامي

شــوند.
زنــان بــاردار و مــادران شــيرده بايــد از مصــرف مكمــل 
ويتاميــن C بــا دوزهــای بيشــتر از RDA اجتنــاب کننــد. 

عوارض جانبی 
ــرف  ــا مص ــی ب ــوارض جانب ــالم، ع ــاالن س در بزرگس
دوزهــای بيــش از 3 گــرم شــايع نيســت. شــايع تريــن 
ــرم  ــش از 3 گ ــه بي ــای روزان ــرف دوزه ــوارض مص ع
عاليــم گوارشــی و شــامل تهــوع، کرامــپ های شــكمی، 
اســهال و نفــخ می باشــد. ايــن واکنــش هــا در ارتبــاط 
ــده ای  ــذب نش ــن C ج ــموتيک ويتامي ــرات اس ــا اث ب
ــی  ــد. بعض ــور از روده می باش ــال عب ــه در ح ــت ک اس
ــن  ــاالی  ويتامي ــای بســيار ب ــداران مصــرف دوزه طرف
ــرای  ــن C ب ــه ی ويتامي ــد دوز روزان ــه می کنن C توصي
"تحمــل روده هــا "يعنــی غلظتــی کــه مصــرف کننــده 
اســهال را تجربــه می کنــد تيتــر شــود. ايــن روش 

ــود. ــنهاد نمی-ش پيش
عــوارض جانبــی نــادری در افــراد ســالمی کــه دوزهــای 
ــده  ــد دي ــی مصــرف می کنن ــن C خوراک ــاالی ويتامي ب
شــده اســت. ايــن عــوارض عبارتنــد از: افزايــش گلوکــز 
ــيد  ــرم اس ــه 4/5 گ ــه روزان ــی ک ــردان بالغ ــرم در م س
ــی  ــداد گوارش ــد. انس ــت می-کردن ــكوربيک درياف آس
ــيد  ــرم اس ــه 4/5 گ ــه روزان ــاله ای ک ــم 66 س در خان
ــردی  ــت در ف ــرد و ازوفاژي ــت می ک ــكوربيک درياف آس
کــه تــک دوز 500 ميلی گــرم دريافــت می نمــود. 
دريافــت روزانــه ی ويتاميــن C بــا دوز بــاال بــه صــورت 
ــود.  ــی می ش ــرر تلق ــی ض ــيعی ب ــم وس ــی در حج کل
ــر  ــن C ه ــا ويتامي ــده ب ــا ش ــوری الق ــا هايپراگزال ام
ــاری  ــت. در بيم ــده اس ــزارش ش ــت، گ ــادر اس ــد ن چن
ــود  ــده ب ــتری  ش ــد بس ــتانی در نيوزلن ــه در بيمارس ک
ــه  ــه ب ــوی ثانوي ــاد کلي ــايی ح ــوالی 2008( نارس )ج
ــن C ايجــاد شــد  ــا ويتامي ــا شــده ب ــوری الق هايپراگزال

ــد.  ــرگ وی ش ــب م ــل موج ــن عام ــه همي ک
تداخالت
داروها

ــه  ــده ک ــاهده ش Aluminum- containing antiacids: مش

مصــرف دوزهــای بــاالی ويتاميــن C کــه هــم زمــان بــا 
ــد،  ــوم باش ــوی آلوميني ــيدهای محت ــی اس ــرف آنت مص
افزايــش می دهــد کــه  را  آلومينيــوم  ادراری  دفــع 
افزايــش جــذب آلومينيــوم از ايــن آنتــی اســيدها  را بــه 
دنبــال دارد. امــا بــا ايــن حــال ايــن مطلــب بــه خوبــی 

بــه اثبــات نرســيده اســت.
Aspirin: مصــرف مــداوم آســپرين در دوزهــای بــاال 

می توانــد وضعيــت ويتاميــن C بــدن را دچــار اختــالل  
ــد.  نماي

می توانــد   C ويتاميــن   :Chemotherapeutic agents

پالتيــن،  ســيس  آنتی نئوپالســتيک  خاصيــت 

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
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ــد.  ــت کن ــل را تقوي ــاک ليتاکس ــين و پ دوکسوروبيس
همچنيــن می توانــد عارضــه ی ســميت قلبــی دوکســورو 
بيســين و ســميت کليــوی ســيس پالتيــن را تضعيــف 

ــد. کن
ايــن نتايــج بــر پايــه ی مطالعــات in vitro و حيوانــی بــه 
دســت آمــده اســت. بعضــی محققيــن از اينكــه دوزهای 
مكمــل ويتاميــن C شــايد اثــر بخشــی عوامــل شــيمی 
ــد.  ــی می کنن ــار نگران ــد، اظه ــف کنن ــی را تضعي درمان
اســيد آســكوربيک سيتوتوکسيســيته ی القــا شــده 
ــوم  ــری اکســيد را در ســلول هــای ميل ــا آرســنيک ت ب
يافته هــا  همچنيــن  می دهــد.  افزايــش  مولپتيــل 
حاکــی از غلبــه ی مقاومــت دارويــی در ميلــوم و افزايش 
چشــمگير اثــرات ضــد ميلومــی آرســنيک تــری اکســيد 
و ملفــاالن )melphalan( در مــدل هــای کشــت بافــت و 
ــری اکســيد  ــی می باشــد. آرســنيک ت ــات حيوان مطالع
ــت  ــف اس ــرات مختل ــا اث ــرطان ب ــد س ــک داروی ض ي
ــر  ــال بررســی اث ــی در ح ــات بالين ــدادی از مطالع و تع
سينرژســيت ويتاميــن C زمانــی کــه همــراه آرســنيک 
ــری اکســيد تزريــق شــود، هســتند. در تمامــی ايــن  ت
مــوارد ويتاميــن C تزريقــی داده شــده اســت نــه 

ــی. خوراک
ــن  ــن C ممك ــر ويتامي ــزارش اخي ــک گ ــق ي ــا طب ام
داروهــای  از  تعــدادی  سيتوتوکســيک  اثــر  اســت 
آنتــی نئوپالســتيک نظيــر دوکسوروبيســين، ويــن 
 ،)methotrexate(متوترکســات  ،  )vincristin(کريســتين
 )imatinib mesylate( ســيس پالتين و ايماتينيــب مســيالت
را آنتاگونيــزه کنــد. ايــن مطلــب نتيجــه ی يــک مطالعه ی 
ــل از حصــول و نتيجــه  ــی in vitro می باشــد و قب مقدمات

ــت.  ــری اس ــد پيگي نيازمن
Estrogen: اســيد آســكوربيک مهار 17- بتا – اســتراديول را 

بر تشــكيل LDL  اکســيد شــده تقويــت می کند.
Propranolol: اســيد آســكوربيک می توانــد بــر فراينــد 

ــر  ــول اث ــور اول پروپرانول ــم  عب ــز متابوليس ــذب و ني ج
ــه  ــب در مقايس ــان قل ــه ضرب ــده ک ــده ش ــذارد. دي بگ
ــيد  ــراه اس ــول هم ــه پروپران ــی ک ــاهد زمان ــروه ش ــا گ ب
ــد. ايــن  آســكوربيک تجويــز شــود کمتــر کاهــش می ياب

ــدارد. ــی ن ــک چندان ــت بيولوژي ــل اهمي تداخ
ترکيــب ويتاميــن C/ بيوفالونوئيــد و داروهايــی کــه 
ــوالت  ــد: محص ــار می کنن ــيتوکروم 3A4 p450 را مه س
ــا  ــروت ممكــن اســت ب ــپ ف ــای گري حــاوی فالونوئيده
ــا  ــند. بعضــی داروه ــته باش ــا تداخــل داش بعضــی داروه
وقتــی همــراه بــا عصــاره ی گريــب فــروت تجويــز شــوند 
زيســت فراهــی بيــش از 3 برابــر دارنــد. بــه نظــر می رســد 
ايــن  ايجــاد  در   )naringenin( نارينجنيــن  فالونوئيــد 
خاصيــت موثــر باشــد. ايــن مــاده و يــا ســاير ترکيباتــی 
کــه در عصــاره ی گريــپ فــروت وجــود دارنــد، ســيتوکروم 
CYP3A4( 3A4 450-P( را مهــار می کننــد. داروهايــی 

کــه تحــت تاثيــر قــرار می-گيرنــد شــامل مســدود کننده 
ــن،  ــن کاربامازپي ــن(، همچني ــيم )فلوديپي ــال کلس کان
سيكلوســپورين، لوواســتاتين، سيم واســتاتين، ساکويناوير 
ــا را  ــن داروه ــه اي ــرادی ک ــند. اف ــولديپين می باش و نيس
مصــرف می کننــد بايــد در مصــرف هــر کــدام از ترکيبــات 

ــد. ــاط کنن ــروت احتي ــپ ف دارای گري
مکمل های غذایی

ــاالی  ــای ب ــد دوزه ــاهده ش ــه ای مش ــس: در مطالع م

ــدن  ــه طــور منفــی وضعيــت مــس را در ب ويتاميــن C ب
ــای  ــش ه ــد. در پژوه ــرار می ده ــر ق ــت تاثي ــردان تح م

ــد. ــاهده نش ــری مش ــن تاثي ــر چني ديگ
فالونوئیدهــا: ويتاميــن C به صــورت سينرژيســت همراه 
بــا فالونوئيدهــای مختلفــی عمــل می کنــد. ايــن مطلــب 
ــا  ــدی ب ــای فالنوئي ــل ه ــب مكم ــاخت ترکي ــه ی س پاي
ويتاميــن C اســت. امــا روشــن نيســت که اين سينرژيســم 
ــر  ــد. ب ــاق می افت ــان اتف ــدن انس ــعتی در ب ــه وس در چ
طبــق يــک گــزارش ويتاميــن C بــه صــورت سينرژيســت 
فالونوئيــد کرســتين )qaercetin( بــرای محافظت پوســت از 
آســيب اکســيداتيو عمــل می کنــد. ايــن مطالعــه بــر روی 
ســلول هــا در محيــط کشــت انجــام گرفــت. گــزارش های 
ــای  ــای آن فالونوئيده ــر مبن ــه ب ــود دارد ک ــری وج ديگ
 )hesperetin( مشــخصی نظيــر کرســتين و هســپرتين
ــار  ــه داخــل ســلول را مه ــن C ب احتمــاالً جــذب ويتامي

می کنند.
گلوتاتیــون: اســيد آســكوربيک می توانــد در نگهــداری 

ميــزان گلوتاتيــون احيــا در ســلول هــا مفيــد باشــد.
آهــن: در صورتــی کــه ويتاميــن C هــم زمــان بــا مكمــل 
ــذب آن را  ــد ج ــود می توان ــرف ش ــم مص ــر ه ــن غي آه
ــر  ــه ذخاي ــرادی ک ــب در اف ــن مطل ــد. اي ــش می ده افزاي
آهــن بــاال دارنــد يــا تمايــل طبيعــی بــه ايجــاد شــرايط 
بيــش بــار آهــن در بــدن آنهــا وجــود دارد نظيــر مبتاليان 
بــه هموکروماتــوز، آنمــی سيدروبالســتيک، آنمــی داســی 
شــكل، تاالســمی و کمبــود G6PD گلبول قرمز مشــكالتی 

ايجــاد می کند. 
ــد  ــاهده ش ــی مش ــه ی حيوان ــک مطالع ــلنیوم: در ي س
کــه اثــرات حفاظتــی ســلنيت در برابــر توموروژنــز توســط 
ويتاميــن C از بيــن مــی رود. خاصيت محافظتی شــيميايی 
ــه  ــت ب ــلنيوم اس ــی س ــكل غذاي ــه ش ــلنومتيونين ک س
وســيله ی ويتاميــن C تحــت تاثيــر قــرار نمی گيــرد. 
ــه  ــد ک ــا می کن ــكلی احي ــه ش ــلنيت را ب ــن C س ويتامي

ــردد.  ــذب گ ــت ج ــط باف ــد توس نمی توان
ــا  ــدد ي ــد مج ــد در تولي ــن C می توان ــن E: ويتامي ويتامي
نگهــداری دی – آلفــا توکوفــرول نقــش داشــته باشــد امــا 
ايــن مطلــب از مطالعــات in vitro و حيوانــی نتيجــه شــده 
اســت. اينكــه آيــا در بــدن انســان هــم ايــن اتفــاق می افتد 
و در صــورت مثبــت بــودن پاســخ ايــن پرســش، در چــه 

حــدی اتفــاق می افتــد مشــخص نيســت.
تست های آزمایشگاهی

بررســی بیلی روبیــن: دريافــت دوزهــای بــاالی 
ــی روبيــن را  ــه صــورت کاذب ميــزان بيل ويتاميــن C ب

بــاال نشــان می دهــد.
بررســی کراتینیــن : دريافــت مقــدار زيــاد ويتاميــن 
C می توانــد بــه صــورت کاذب ســطح کراتينيــن ســرم و 
ادرار را بــاال نشــان دهــد. گرچــه ايــن مطلــب بــه خوبــی 

اثبــات نشــده اســت.
 C بررســی گلوکــز: دريافــت دوزهــای بــاالی ويتامين
باعــث می شــود در روش هايــی کــه گلوکــز بــر پايــه ی 
 )Clinitest احيــای مــس انــدازه گيــری می شــود  )نظيــر
ــه  ــی ک ــه صــورت کاذب مثبــت شــود و در روش هاي ب
ميــزان گلوکــز توســط اکســيداز اندازه گيــری می شــود 

)نظيــر Clinistix, Testape( نتيجــه منفــی کاذب شــود.
بررســی گايــاک )Guaiac( بــرای خــون مخفــی: دريافــت 
ويتاميــن C بيــش از 1 گــرم روزانــه باعــث منفی شــدن 

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
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ايــن تســت بــه صــورت کاذب می شــود.
اوردوز

 در منابــع گزارشــی در مــورد اوردوز ويتاميــن C وجــود 
ندارد.

دوز و نحوه مصرف
دوز 200 ميلی گــرم روزانــه تقريبــا بــرای تامين بيشــينه ی 
ــی اســت. دوزهــای  ــزان پالســمايی و لنفوســيتی کاف مي
ويتاميــن C از ميــزان معــادل RDA تــا 10-5 گــرم روزانه و 
در بعضــی مــوارد حتــی باالتــر از آن متغير اســت. دوزهای 
معمــول گســتره ای بيــن 500 ميلی گــرم تــا 2 گــرم روزانه 
دارنــد. بعضــی افــراد هنــگام ابتــال بــه ســرماخوردگی دوز 
روزانــه را تــا 5-4 گــرم افزايــش می دهنــد. ايــن دوز 
ــی هيســتامين داشــته باشــد. در  ــر آنت ممكــن اســت اث
 C گزارشــی مشــاهده شــد دوز 5 گــرم روزانــه ی ويتاميــن
بــرای 4 هفتــه بــه طــور چشــمگيری هليكوباکترپيلــوری 
ــی  ــود دوز 200 ميل ــن وج ــا اي ــا ب ــد. ام ــار می-کن را مه
گــرم روزانــه بــرای تاميــن بيشــينه ی ميــزان پالســمايی و 
لنفوســيتی تقريبــا کافــی اســت و دوزهــای بــاال در ســم 
زدايــی بعضــی کارســينوژن هــا در معــده قبــل از جــذب 

ويتاميــن مفيــد اســت.
جــذب مكمــل ويتاميــن C در طــول روز و يــا در صورتی 
  )time-releas( کــه از انــواع آزاد شــونده در طــول زمــان

باشــد بهتر اســت.
DV )ارزش روزانــه( ويتاميــن C کــه در تعييــن درصــد 

ــه مــاده مغــذی در برچســب مكمــل هــای  ارزش روزان
ــرد دارد، 60 ميلی گــرم می باشــد  ــی و غذاهــا کارب غذاي
و ايــن مقــدار بــر پايــه ی  RDAآمريــكا بــرای ويتاميــن 

C تعييــن شــده اســت.
در ايــاالت متحــده آمريــكا، ميانگيــن ميــزان دريافتــی 
ــان و 107  ــرای زن ــرم ب ــا 95 ميلی گ ــن C تقريب ويتامي
ــنين  ــودکان در س ــت. ک ــردان اس ــرای م ــرم ب ميلی گ
ــرف  ــرم مص ــا 83 ميلی گ ــه تقريب ــالگی روزان 5-1 س

ــد.  می کنن
ــه  ــن C ب ــرای ويتامي ــت مرجــع رژيمــی )DRI( ب درياف

ــر اســت: شــرح زي

**UL

)mg(
*RDA

)mg(
 مردان

70-14 سال200090
 زنان

70-14 سال200075
 بارداری

50-14 سال200085
 شیردهی

50-14 سال2000120

Recommended daily allowance*

Upper limit **

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
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