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ــی  ــق فن ــیاری از ح ــای بس ــه ه ــا زمزم ــن روزه ای
ــه داران، داروســازان  داروســاز و ســهم درآمــدی داروخان
موســس و مســئولین فنــی مــی شــنویم. موضــوع حــق فنی 
داروســاز تــا جایــی پیــش رفتــه کــه مجلــس شــورای اســالمی 
خواهــان ممنــوع شــدن دریافــت آن بــوده اما تا بــه امــروز وزارت 
بهداشــت زیــر بــار نرفتــه و حتــی دیــوان عالــی عدالــت کشــور بــه 
ــه  ــد کــه در داروخان موضــوع ورود پیــدا کــرده اســت. بعضــی معتقدن
ــا  ــود ام ــه نمی ش ــی ارائ ــق فن ــغ ح ــا مبل ــب ب ــی متناس ــات داروی خدم
ــا  ــاز و ب ــر داروس ــف دکت ــه وظای ــبت ب ــا نس ــل م ــنایی کام ــورت آش در ص
توجــه بــه تعریــف دقیــق جایــگاه حرفــه ی داروســازی در نظــام ســالمت، ایــن 
پرســش پیــش می آیــد کــه آیــا واقعــا در داروخانــه خدمــات دارویــی ارائــه نمــی 
ــی  ــاوره داروی ــال مش ــط در قب ــه فق ــت ک ــه ای اس ــی هزین ــق فن ــا ح ــود؟ آی ش
ــس  ــار موس ــام در اختی ــور ت ــه ط ــق ب ــن ح ــتی ای ــا بایس ــود؟ آی ــت می ش دریاف
ــی  ــوق ثابت ــا حق ــی تنه ــئول فن ــرد و مس ــاز قرارگی ــر داروس ــا غی ــاز و ی داروس
دریافــت کنــد؟ آیــا در ایــن بیــن تعادلــی میــان حــق فنــی دریافتــی داروســاز و 
وضعیــت کاری داروســازان وجــود دارد؟ بــا توجــه بــه تــورم حاکــم بــر جامعــه آیــا 
میــزان افزایــش حقــوق داروســازان منطقــی اســت؟ و آیــا حقــوق داروســازان در 

مقایســه بــا ســایر اعضــای کادر درمانــی افزایــش منطقــی داشــته اســت؟
در مثالــی ســاده تــر در صــورت عــدم در نظــر گرفتــن حــق فنــی و یکســان فــرض 
کــردن داروخانــه بــا ســوپر مارکــت، بیمــار مــی توانــد ســبدی در دســت گرفتــه و 
هرچــه مــی خواهــد از قفســه بــردارد و داروســاز فقــط بــرای او بســته بنــدی کنــد 
و بالطبــع نیــروی داروســاز، بــدون دریافــت حــق فنــی کــه بــه مقــام داروفــروش 
ــالم  ــرف اق ــوه ی مص ــال نح ــئولیتی در قب ــچ مس ــت، هی ــرده اس ــدا ک ــزل پی تن
ــی  ــواد غذای ــگاه م ــک فروش ــه ی ــن ک ــا ای ــت کم ــد داش ــده نخواه ــداری ش خری
هرگــز پاســخگوی مشــتریانش در قبــال خریدهــای اشــتباه نیســت! ولــی بالعکــس 
ــتی  ــد، بایس ــی زن ــر م ــار را مه ــخه بیم ــد نس ــاز متعه ــر داروس ــه دکت ــی ک زمان
نســبت بــه دارویــی کــه بــه بیمــار تحویــل داده اســت در صــورت پیشــامد خطــا و 
یــا هــر اتفــاق مرتبطــی در اســتفاده از داروهــا پاســخگو باشــد و دقیقــا بــه دلیــل 
همیــن تفــاوت کلیــدی اســت کــه حق فنــی موجــب مســئولیت دکتــر داروســاز در 
برابــر خریــد از داروخانــه اســت و حــذف ایــن حــق بدیــن معنــی اســت کــه هیــچ 
کــدام از خدمــات داروســازان در بیمارســتان و داروخانــه )حتــی ســاخت داروهــای 
ترکیبــی( بــه رســمیت شــناخته نمــی شــود. داروخانــه یــک مرکــز درمانــی اســت 
ــی  ــم کــه نقــش ب ــد بدانی ــی دارد. همچنیــن بای و هــر خدمــت و مســئولیت بهای
بدیــل داروســازان بالینــی و بیمارســتانی در بخــش هــای مختلــف بیمارســتان هــا 
و نیــز دکتــر داروســاز در قالــب مســئول فنــی در داروخانــه هــا بــا هــدف افزایــش 
کارآیــی دارو درمانــی، کاســتن عــوارض ناخواســته داروهــا و کاهــش هزینــه هــای 

دارویــی، قابــل کتمــان و چشــم پوشــی نیســت.

هزینــه هــای احتمالــی داروخانــه در بــازه ی زمانــی تاســیس تــا یــک ســال پس از 
تاســیس چــه مــواردی هســتند؟ آیــا بــه راســتی داروســاز تــازه فــارغ التحصیــل 
شــده خواهــد توانســت کــه در قالــب یــک کارفرمــا داروخانــه تاســیس کنــد؟ و 

آیــا تمــام ســود داروخانــه در دســتان دکتــر داروســاز قــرار خواهــد گرفــت؟
عوامــل مختلفــی از جملــه موقعیــت مکانــی و نــوع ملــک داروخانــه در ایــن امــر 

دخیــل هســتند. تجــاری، اداری و یــا مســکونی بــودن و همچنیــن نــوع مالکیــت 
ملــک بســیار مهــم اســت و در میــزان هزینــه هــا موثــر خواهــد بــود. هزینــه 

ــن ۳۰۰  ــز شــهر، مبلغــی بی ــه مرک ــک منطق ــازی آن در ی ــاده س ملــک و آم
ــه  ــن هزین ــی از ای ــه بخش ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــان اس ــون توم ــا ۴۰۰ میلی ت

بــرای دکوراســیون و بخشــی بــرای قفســه بنــدی مــورد نیــاز اســت. هــر 
ــر  ــتگاه چاپگ ــری و دس ــتم کامپیوت ــد سیس ــه چن ــل ب ــه حداق داروخان

ــن ۳۰  ــل بی ــا حداق ــتم ه ــن سیس ــه ای ــه هزین ــاز دارد ک ــکنر نی و اس
ــا ۴۰ میلیــون تومــان اســت و بعــد از تاســیس هــم هزینــه هایــی  ت
ــیس  ــای تاس ــه ه ــزو هزین ــه ج ــود دارد ک ــات وج ــل تبلیغ از قبی
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داروخانــه محســوب نمی شــود. در مــورد اقــالم دارویــی و آرایشــی بهداشــتی د

ــا ۳۰۰  ــه طــور کلــی بایســتی بیــن 2۰۰ ت ــه شــرایط خریــد، ب ــا توجــه ب هــم ب
ــک  ــال ی ــه طــور مث ــه شــود. ب ــرای شــروع کار در نظــر گرفت ــان ب ــون توم میلی

داروســاز جــوان بایســتی بــرای تاســیس یــک داروخانــه ی معمولــی در یــک محلــه 
ی متوســط بــا ملــک اســتیجاری، فــارغ از صــف نوبــت هــای طاقــت فرســای پروانــه 

تاســیس، حداقــل یــک میلیــارد تومــان ســرمایه داشــته باشــد. همچنیــن بخــش دوم 
هزینــه هــا در داروخانــه، هزینــه مســئول فنــی و پرســنل اســت کــه جــزو هزینــه هــای 

جــاری داروخانــه مــی باشــد کــه ایــن هزینــه هــا در داروخانــه بــه شــدت باالســت؛ بــه 
طــوری کــه هزینــه مســئول فنــی ماهانــه حــدود ۱۴ میلیــون تومــان و هزینــه هــر پرســنل 

دارویــی تمــام وقــت ماهانــه بیــن ۳ الــی 5 میلیــون تومــان مــی باشــد.
داروســاز جــوان، ناگزیــر و بــا در نظرگرفتــن ایــن ارقــام و شــرایط و علــی رغــم میــل باطنــی، 

اقــدام بــه انجــام وظیفــه بــرای داروخانــه داران اعــم از داروســاز و غیــر داروســاز خواهــد کــرد 
و عمــال ســود ناشــی از داروخانــه داری نــه بــه دســت نیــروی داروســاز فعــال، بلکــه بــه دســتان 
فــرد موســس یــا پراتیــک هــا خواهــد رســید؛ بخــش اعظمــی از ذخیــره ی مالــی داروســازی در 
گــرو افــراد صرفــا ثروتمنــد قــرار می گیــرد و ایــن افــراد بــا توجــه بــه توانایــی مالــی و جبــران 
ــه ای دیگــر  ــه، مبــادرت بــه خریــد داروخان تاخیــر چندماهــه ی بیمــه در تحویــل حــق داروخان
خواهنــد کــرد و ایــن چرخــه ی معیــوب تــا حــذف نیــروی داروســاز فعــال در داروخانــه پیــش 
ــه  خواهــد رفــت. همچنیــن بایســتی خاطــر نشــان کــرد کــه ســود فــروش دارو در ســال 98 ب
2۰ درصــد رســیده و اخبــار جدیــد حاکــی از افزایــش آن بــه بیــش از 2۰ درصــد مــی باشــد. بــر 
طبــق گزارشــات واصلــه، ســود ماهانــه خالــص داروخانــه دار، از داروخانــه ای بــا دریافــت حــق 
فنــی، پــس از پرداخــت حقــوق حــدود ۴ نفــر پرســنل و اجــاره ی ملــک، تقریبــا نصــف ایــن 2۰ 
ــه پرداخــت بخشــی  ــه البت ــه اســت ک ــه داروخان ــد ماهان ــادل یــک دهــم کل درآم درصــد و مع
ــا تاخیــر چنــد ماهــه  ــب شــرکت هــای بیمــه صــورت می گیــرد و اغلــب ب از ایــن مبلــغ از جان

همــراه اســت.
ــه رو  ــا مشــکالت عدیــده ای رو ب ــه داری ب ــا ایــن شــرایط نیــروی داروســاز در مســیر داروخان ب
ــه  ــه داری ب اســت کــه مــی بایســت در جهــت رفــع ایــن معضــالت و بازگردانــدن حــق داروخان
داروســاز فعــال تــالش کــرد، چــرا کــه صــرف داشــتن ثــروت در مالکیــت یــک مرکــز درمانــی 
ــاز  ــاب داروس ــد و در غی ــه باش ــای جامع ــکل گش ــد مش ــی توان ــه نم ــوان داروخان ــا عن ــم ب مه
دلســوز و متعهــد، اداره ی داروخانــه بــه عنــوان یــک مرکــز بهداشــتی-درمانی ناممکــن خواهــد 
ــه افزایــش حقــوق  ــری خواهــد کــرد. باتوجــه ب ــران ناپذی ــات جب ــه را دچــار صدم ــود و جامع ب
ــور  ــاز را در حض ــوق داروس ــی حق ــش کاف ــدم افزای ــی ع ــتی چرای ــکی بایس ــرف پزش ــایر ح س
موســس غیــر داروســاز و تــالش افــراد غیــر داروســاز شــاغل در بحــث دارو جســتجو کــرد. در 
اکثــر مواقــع هزینــه ی حضــور مســئول فنــی داروســاز بــرای پراتیــک، هزینــه ای اضافــی تلقــی 
مــی شــود کــه حتــی خــود مــی توانــد مانــع از فــروش بــدون نســخه ی بســیاری از داروهــا شــود 
و از دوجهــت درآمــد صاحــب داروخانــه را تحــت الشــعاع قــرار خواهــد داد. بنابرایــن جامعــه ی 

داروســازی بایــد در جهــت رفــع ایــن مشــکالت قــدم هــای جــدی و مهــم تــری بــردارد.
بــه طــور کلــی و بــه صــورت جمــع بنــدی شــده از بیــن ســدهای پیــش روی داروســاز جــوان مــی 
ــی  ــه مــواردی همچــون مالیــات هــای ســنگین، ســود پاییــن فــروش دارو، عــدم توانای ــوان ب ت
ــا در  ــه ه ــاد بیم ــی زی ــر زمان ــل و تاخی ــا، تعل ــم ه ــت تحری ــه عل ــی ب ــای خارج ــروش داروه ف
تســویه حســاب هــای خــود، وجــود داروخانــه هــای دولتــی کــه عمــده بــازار فــروش دارو را در 
دســت دارنــد، پاییــن بــودن حــق فنــی و فــروش محصــوالت آرایشی-بهداشــتی و مکمــل هــا 
در مغــازه هــا و ســوپر مارکــت هــا و ســایت هــای اینترنتــی اشــاره کــرد و بــرای کنــار زدن 
آنهــا مــی تــوان از ابزارهایــی چــون متناســب و تعدیــل کــردن مالیــات پرداختــی داروخانــه 
هــا، افزایــش ســود حاصــل از فــروش دارو توســط وزارت بهداشــت و زیرمجموعــه هــای 
مربوطــه، افزایــش قوانیــن حــول پرداختــی هــای بیمــه هــا بــه داروخانــه هــا، واگذاری 
بخــش فــروش دارو بــه بخــش خصوصــی )بــه غیــر از مــوارد کمبــود دارویــی و یــا 
بیمــاران خــاص(، تخصیــص تســهیالت بانکــی بــا شــرایط خاص بــرای داروســازان 
جــوان، افزایــش حــق  فنــی در داروخانــه متناســب بــا افزایــش دســتمزد ســایر 
اعضــای کادر درمانــی، جلوگیــری از عرضــه محصــوالت ارایشــی و بهداشــتی 
و مکمــل هــا در ســایت هــای اینترنتــی و مغــازه هــا و ســوپر مارکــت هــا و 
در عــوض فــروش اینترنتــی دارو توســط داروخانــه بــا ضوابط خــاص و در 

بســتری مطمئــن و قانونمنــد، اســتفاده نمــود.
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آقــای دکتــر رئیســیان بــا عــرض ســام و وقــت بخیــر و اظهــار 
ــت  ــک باب ــه ژنری ــت تحریری ــتان هیئ ــرف دوس ــف از ط تأس
رفتــاری کــه بــا شــما شــده اســت، امیدواریــم حرکــت منطقــی 
ــی  ــن چنین ــای نامناســب ای ــری از رفتاره شــما باعــث جلوگی

ــی داشــته باشــیم. ــه ی خوب بشــه و مصاحب
ــا جنابعالــی  ــه ب ــدگان مجل ــرای آشــنایی خوانن ب
ــده  ــائل پیش آم ــاب مس ــمندتون در ب و کار ارزش
ی اخیــر، لطفــًا بــه صــورت مختصــر خودتــون رو 
معرفــی نمــوده و یــک توضیــح کوتاهــی از اتفاقــی 

کــه اخیــرًا بــرای شــما رخ داده بفرماییــد.
ــا ســام و وقــت بخیــر خدمــت شــما و همــه ی مخاطبیــن  ب
محتــرم نشــریه ژنریــک، مــن حســین رئیســیان هســتم، 
ورودی ۹۳ دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان. اتفاقــی کــه افتــاد 
ــوان  ــه عن ــه ب ــاه در داروخان ــود کــه مــن اول اســفند م ــن ب ای
ــه  ــع ب ــه در واق ــن داروخان ــتم؛ ای ــور داش ــی حض ــئول فن مس
ارث رســیده و بــر اســاس رای دیــوان مجــوز گرفتــه. تــا وقتــی 
کــه جانشــین موســس حضــور داشــتند، مدیریــت امــر داروهــا 
ــه منشــور  ــا توجــه ب ــود. ب ــود و مشــکل خاصــی نب ــن ب ــا م ب
مســئول فنــی و ایــن کــه تمامــی امــور مربــوط بــه امــور فنــی 
دارویــی در داروخانــه متعلــق بــه مســئول فنــی اســت، خانمــی 
بــه داروخانــه مراجعــه کردنــد کــه آمپــول نوروبیــون خارجــی 
مــی خواســتند؛ مســئله بــر اســاس نــوع دارو و شــرکت ســازنده 
ــی  ــد ایران ــت و برن ــود نیس ــه موج ــم ک ــن گفت ــود و م اش ب
دارو موجــود هســت و ایشــان هــم نپذیرفتنــد و رفتنــد. در روز 
حادثــه پســر جانشــین موســس در داروخانــه حضــور داشــتند 
و گفتنــد کــه نــه، بایــد همــون ایرانــی را بــه اســم خارجــی بــه 
ــره  ــن اصــا در زم ــه، ای ــه ن ــم ک ــن گفت ــدادی و م ایشــان می
ــی کار  ــت خیل ــم گف ــان ه ــه ایش ــت ک ــن نیس ــارات م اختی
ــو  ــوی ویدی ــش رو ت ــه روایت ــور ک ــردی و همانط ــتباهی ک اش
گفتــم منجــر بــه برخــورد فیزیکــی شــد و اخــراج مــن از محــل 

مســئولیت فنــی. 
ــه  ــه چ ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت داروخان  فعالی
صورتــی هســت؟ و آیــا در رابطــه بــا اتفــاق پیــش 

ــازان  ــن داروس ــده از انجم آم
ــد؟ ــادی داری انتق

مســئول فنــی شــیفت عصــر داروخانــه مــن بــودم و با اســتعفای 
مــن بــه صــورت فــوری موافقــت شــد و بــا پذیــرش اســتعفای 
خانــم دکتــر کــه در شــیفت صبــح بودنــد، داروخانــه فعــا تــا 
ــورد  ــن م ــت. در ای ــل هس ــی تعطی ــئول فن ــردن مس ــدا ک پی
ــکر  ــت تش ــم از معاون ــن و ه ــم از انجم ــد ه ــن بای ــاص م خ
کنــم؛ هــر چنــد کــه اتفاقــات شــخصی کــه بــرای مــن افتــاده 
ــی در  ــه ول ــر نمــی کن کلیــت ســاختار مضــر انجمــن را تطهی
ایــن زمینــه و مــورد خــاص، مثبــت رفتــار شــده؛ حــاال دلیلــش 
شــاید بیشــتر ایــن بــوده کــه داروخانــه به ارث رســیده بــود ولی 
ــوز رای کمیســیون20  ــه هن ــد. البت ــار کردن در کل خــوب رفت

نیامــده ولــی تــا اینجــا مثبــت بــوده و مشــکلی نداشــته.
 بــه نظــر شــما آیــا در قوانیــن و مقررات کشــور، 
روابــط پراتیــک و داروســازان تعریــف شــده اســت 
و در صــورت وجــود نقــص و ایــراد در ایــن قوانین 
پیشــنهاد شــما در رابطــه بــا اصــاح آن چیســت؟ 

ــون گــذار و مجــری  ــه، حتمــاً نقــص وجــود داره. وقتــی قان بل
در برابــر واگــذاری داروخانــه هــا بــه غیــر داروســاز بــه صــورت 
غیررســمی ناتــوان هســت و نمیتونــه جلــوش رو بگیــره نشــون 
ــث  ــه بح ــود داره، البت ــی وج ــص قانون ــا نق ــه حتم ــده ک می
تعــارض منافــع هــم وجــود داره و شــاید ســازمان غــذا و دارو 
در جایــی نمــی خواهــد جلــوی ایــن مــوارد رو بگیــره. انجمــن 
ــه داران  ــن داروخان ــبیه انجم ــتر ش ــه بیش ــم ک ــازان ه داروس
هســت بــه دلیــل ایــن کــه همــه اعضــای آن تقریبــاً داروخانــه 
ــد  ــی گیرن ــی م ــه داران ــان را از داروخان ــد و رای خودش دارن
کــه طبــق آمــار، درصــد باالیــی از اونهــا هــم داروخانــه را بــه 
پراتیــک داده انــد؛ ولــی بــا همــه ی ایــن مســائل بــا ارائــه ی 
لوایحــی ایــن مــوارد قابــل اصــاح هســت، مثــًا ایــن بنــد در 
قانــون ۱۳۳۴ کــه داروخانــه بایــد بــه فــرد واجــد شــرایط ارث 
برســد شــفاف بشــه کــه اون فــرد واجــد شــرایط بایــد داروســاز 
ــی از  ــا یک ــد؛ ی ــی پذیرن ــه م ــم هم ــه و ه ــم منطقی ــه، ه باش
ــر  ــون عــدم اشــراف موســس ب قوانینــی کــه اجــرا نمیشــه قان
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داروخانــه اســت، بــه ایــن صــورت کــه موســس حتمــا بایــد در یکــی از دو شــیفت 
داروخانــه حضــور داشــته باشــه کــه مشــاهده مــی کنیــم عمــا ایــن قانــون اجــرا 
نمیشــه و خیلــی از موسســین عمــا امــکان حضــور ندارنــد مثــا مشــغله ی کاری 
دارنــد، اســتاد دانشــگاه هســتند و ســایر دالیــل. رونــد فعلــی، انجمــن داروســازان 
را تبدیــل کــرده بــه انجمنــی کــه منافــع داروخانــه داران را تامیــن میکنــه، بــرای 
ــل دو ســال حــق  ــد حداق ــد بشــید بای ــد درون انجمــن کاندی ــه شــما بتوانی اینک
ــت  ــال عضوی ــه دو س ــی ک ــئول فن ــی مس ــید، یعن ــرده باش ــت ک ــت پرداخ عضوی
ــه موســس؛ یعنــی ایــن  در انجمــن داشــته باشــه کــم کــم داره تبدیــل میشــه ب
ــه  ــدش( ک ــال بع ــجویی و دو س ــال دوران دانش ــاله )دو س ــی ۴ س ــت طای فرص
ایشــان مســئول فنــی بــوده از بیــن رفتــه و در ایــن برهــه، خیلــی ســخت میشــه 
بــه انجمــن ورود کــرد و اگــر انجمــن خــودش را اصــاح نکنــه، تشــکیل ســاختار 
جدیــد تنهــا راه باقــی مانــده خواهــد بــود. البتــه جمعیــت مســئولین فنــی روز بــه 
روز در حــال افزایــش اســت و در نهایــت ســاختار انجمــن بایــد تغییــر کنــد، بــه 
عنــوان مثــال مــی تــوان پیشــنهاد داد کــه در هــر انتخابــات انجمــن، دو صندلــی 
را بــه مســئولین فنــی اختصــاص بدهنــد و ایــن یــک آغــازی باشــه بــرای حضــور 
مســئول فنــی. بــه هــر حــال اگــر ایــن ســاختار خــودش رو اصــاح نکنــه ایجــاد 

ســاختار مــوازی اجتنــاب ناپذیــر هســت.
 بــا توجــه بــه اینکــه شــاهد رفتارهایــی از ایــن دســت از جانــب 
ــان  ــب مراجع ــی از جان ــا حت ــه و ی ــی داروخان ــرمایه گذار مال س
ــش  ــما نق ــر ش ــه نظ ــم؛ ب ــوده ای ــر ب ــی اخی ــًا در پاندم خصوص
ــت؟آیا  ــه بوده اس ــا چ ــن رفتاره ــدن ای ــاز در پیش آم داروس
بی توجهــی بــه رســالت داروســاز کــه مشــاوره ی دارویــی اســت 

ــد؟ ــی باش ــن رفتارهای ــاز چنی ــه س ــد زمین ــی توان م
بــدون شــک مــا بــه مــردم بــه خاطــر رفتــار هایــی کــه جامعــه داروســازی کــرده 
بدهکاریــم؛ مثــل دادن داروخانــه بــه پراتیــک، برپایــی داروخانــه و رفتــن بــه خــارج 
از کشــور، گذاشــتن 6 ســاعت پروانــه و حضــور ۴ ســاعت و مثــال های مشــابه. البته 
در همــه ی ایــن مــوارد داروســاز مقصــر نیســت، سیســتم دچــار مشــکات زیــادی 
هســت و کســی کــه پــول داروخانــه را ۹ مــاه دیــر میدهد هــم اثــر داره، داروســازها 
حتمــاً نقــش مثبــت خودشــان را در عرصــه ســامت داشــته انــد و همــکاران بســیار 
زیــادی زحمــت کشــیده انــد، خــود مــن هــم جــزو همیــن خانــواده هســتم و اگــر 
بحــث خــود انتقــادی باشــه میخواهــم بگــم بلــه، مــا هــم در ایــن مــوارد مقصــر 
ــه هــم پیوســته اســت و کلیــت سیســتم مشــکل دارد.  ــی سیســتم ب هســتیم ول
داروســازان هــم از ایــن سیســتم جــدا نیســتند، چــون داروســاز خــط اول مواجهــه 
هســت بیشــتر از مــردم فیدبــک مــی گیــرد و ایــن لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
شــما بیشــتر مقصریــد و ایــن نیســت کــه شــما در واقــع تنهــا مقصــر باشــید. بــه 
نظــر مــن مقصــر اصلــی ایــن سیســتم اســت کــه نمیتونــه ایــن نقــش حاکمیتــی و 
نظارتــی خــودش رو ابتــدا در ارگانهــای خــودش، در ســازمان ســامت دنبــال کنــه؛ 
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علمی
سرپرست بخش: عارفه خانی 

هیات تحریریه این شماره:
 فاژتراپی، روشی جدید برای مقابله با عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک

محمد مهدی قاضی مرادی  سروین صدرالدینی 
 روغن درخت چای: کاربرد ها و چالشها
یاسمن خواجه امیری   زهرا تاج خلیلی 

از طرفــی اشــکال اصلــی ایــن اســت کــه مــا خودمــان هــم 
ــم؛ االن در  ــه جــدی نگرفتی ــان را در داروخان نقــش خودم
ــاز  ــدون داروس ــه ب ــه داروخان ــت ک ــرف اس ــور ع کل کش
مــی توانــد بــاز باشــد و بــه فعالیــت خــودش ادامــه دهــد، 
ــدون  ــه ب ــد ک ــته ان ــه نوش ــک جمل ــت ی ــن حال در بهتری
حضــور مســئول فنــی نســخه پیچــی انجــام نمــی شــود؛ 
در صورتــی کــه بــدون حضــور مســئول فنــی  OTC هــم 
نبایــد داده شــود و هیــچ فراینــدی در داروخانــه نبایــد رخ 
بدهــد. خــود مــا هــم پذیرفتیــم و اول بایــد ایــن مســائل 

توســط خــود مــا رعایــت شــود.
ــه  ــت ک ــه چیس ــن رابط ــما در ای ــر ش  نظ
حتــی گاهــی تــاش داروســازان بــرای 
ــردم  ــرف م ــود از ط ــای موج ــد ه ــاح رون اص
ــرد  ــال ف ــوان مث ــه عن ــه، ب ــه نمیش پذیرفت
ــه و  ــی رو نمیدون ــاوره ی داروی ــت مش اهمی
ــودش رو  ــریعتر داروی خ ــه داره س ــط عاق فق

ــه؟ ــرک کن ــه رو ت ــره و داروخان بگی
ــی  ــتم نم ــل سیس ــره در مقاب ــک نف ــما ی ــع ش   در واق
توانیــد بایســتید. مــن اعتقــادم اینــه کــه تعــارض منافــع 
ــش  ــال افزای ــه جمعیتشــان در ح ــی )ک ــن مســئول فن بی
ــن  ــت. ای ــده شــکل خواهــد گرف اســت( و موســس در آین
ــوان  ــه عن ــه ب ــع یعنــی مــن کــه در داروخان ــارض مناف تع
ــه  ــود داروخان ــر س ــرم، در براب ــرار می گی ــی ق ــئول فن مس
چنــدان وابســتگی ای نــدارم. ایــن موضــوع ســبب میشــه 

ــه  ــه ب ــن ک ــر از ای ــه، زودت ــر بش ــدری بهت ــاع ق ــه اوض ک
مــردم آمــوزش داده بشــه، خیلــی از آمــوزش هــا الزمــه بــه 
موسســین و مســئولین فنــی داده بشــه؛ خــود داروســازان 
بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه حضــور داروســاز صرفــا بــه 

ــی نیســت. ســبب بازرســی الزام
 خیلــی ممنــون از وقتــی کــه بــه مــا دادیــد، 
ــاره  ــد اش ــه بخواهی ــت ک ــه ای هس ــا نکت آی

ــد؟ کنی
ســامت باشــید، خیلــی تشــکر مــی کنــم بــه خاطــر وقتــی 
ــه در  ــه ک ــن قضی ــه ای ــی رو ب ــتید و صفحات ــه گذاش ک
اصفهــان رخ داد، اختصــاص دادیــد. انســان بــه امیــد زنــده 
اســت و امیــدوارم عزیزانــی کــه االن مشــغول بــه تحصیــل 
ــازی،  ــگ س ــا فرهن ــی ب ــارغ التحصیل ــد از ف ــتند بع هس
ــه در  ــردی ک ــا ف ــد ت ــش دهن ــا رو افزای ــر کاره ــارت ب نظ
داروخانــه تصمیــم میگیــره، داروســاز باشــه. داروخانــه نباید 
بــدون حضــور داروســاز بــه فعالیــت ادامــه بــده چــون ایــن 
فعالیــت بــه ســود جامعــه و بــه ســود داروســازان نیســت. 
ــه  ــر ب ــی زودت ــای کرونای ــن روزه ــدوارم ای ــن امی همچنی
ــرده و  ــردم برگ ــه م ــش ب ــامت و آرام ــه و س ــان برس پای
بیســت و ســومین ســمینار دانشــجویان داروســازی هــم بــا 

ــون و متشــکر از شــما. ــزار بشــه. ممن ــت برگ موفقی
ــت  ــکر باب ــن تش ــک ضم ــه ی ژنری ــروه تحریری گ
ــزون و  ــت روزاف ــمندتان موفقی ــات ارزش فرمایش

ــت. ــد اس ــما آرزومن ــرای ش ــالمتی را ب س
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مقدمه 
ــکا هــر  ــدرن اســت. در آمری ــان م ــش هــای جه ــن چال ــی بیوتیکــی یکــی از بزرگتری مقاومــت آنت
ســاله بیــش از 2.8 میلیــون عفونــت مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک رخ مــی دهــد کــه بیــش از ۳5000 
مــرگ بــه دنبــال دارد. در انگلیــس تخمیــن زده شــده کــه تــا ســال 2050 حــدود ۱0 میلیــون نفــر 

ــک  ــی بیوتی ــه آنت ــاوم ب ــای مق ــت ه ــار عفون ــان دچ ــاالنه در جه س
مــی شــوند کــه میــزان مــرگ ناشــی از آن از ســرطان بیشــتر اســت. 
باکتریوفــاژ )فــاژ( هــا ویــروس هایــی هســتند کــه مــی تواننــد ســلول 
هــای باکتریایــی را آلــوده و در آن هــا تکثیــر یابنــد و بــا ایجــاد اثــر 
ــاری زا را  ــای بیم ــری ه ــی باکت ــور اختصاص ــه ط ــیدی، ب باکتریوس
 Fedrick ــط ــال ۱۹۱5 توس ــار در س ــن ب ــاژ اولی ــد. ف ــن ببرن از بی
ــی  ــی میکروب ــل آنت ــوان عام ــه عن ــرعت ب ــه س ــف و ب Twort کش
ــای  ــف داروه ــل کش ــه دلی ــس از آن ب ــا پ ــد ام ــناخته ش ــوه ش بالق
آنتــی بیوتیکــی اســتفاده از آن کاهــش یافــت. امــروزه بــا توجــه بــه 
بحــث مقاومــت آنتــی بیوتیکــی، مــی تــوان فــاژ را بــه عنــوان یــک 
ــه آنتــی  ــت هــای مقــاوم ب ــا عفون ــه ب ــد مناســب جهــت مقابل کاندی
بیوتیــک مطــرح کــرد. بــه اســتفاده از فــاژ بــرای درمــان و پیشــگیری 

از عفونــت هــا در انســان فاژتراپــی گفتــه مــی شــود)۱–۳(.
انواع فاژ 

بیشــتر فاژهــای موجــود از خانــواده caudavirales هســتند. ژنــوم 
ایــن فاژهــا  از جنــس dsDNA  اســت و دو فــرم virulent و 
ــوم  ــردن ژن ــس از وارد ک ــرم temperate پ ــد. ف temperate دارن
ــاژ ایجــاد  ــی، پروف ــا طــی کــردن مســیر لیزوژن ــه باکتــری، ب خــود ب
ــد  ــی شــود. فراین ــال ژن اســتفاده م ــرای انتق ــد و بیشــتر ب ــی کن م
ــود؛  ــت ش ــش مقاوم ــبب افزای ــت س ــن اس ــک ممک ــل لیزوژنی تبدی
ــت  ــب نیس ــدان مناس ــی چن ــاژ تراپ ــرای ف ــرم ب ــن ف ــن ای بنابرای
ــک،  ــه لیتی ــر چرخ ــل آخ ــک( در مراح ــرم virulent )لیتی ــا  ف ام
ــرای  ــذا ب ــد؛ ل ــز می کن ــری را لی ــن باکت ــن و هولی ــیله لیزی ــه وس ب
 temperate فاژتراپــی مناســب تــر اســت )2,۴(. بــا ایــن حــال فــرم
هــم توانســته در کاهــش یــا از بیــن بــردن عفونــت هــا در مطالعــات 

ــر باشــد)5(. ــی موث ــی و درون تن ــرون تن ب
نحوه اثر فاژهای لیتیک بر باکتری

درک فعلــی مــا از اینکــه چگونــه فــاژ میزبــان را شناســایی مــی کنــد 
ــا از  ــاژ ه ــل نیســت. بیشــتر ف ــوز کام ــود هن ــی  ش ــه آن متصــل م و ب
ــه  ــن ب ــک و پروتئی ــاده ژنتی ــال م ــرای انتق ــد ب ــک دم مانن ــک  اندام ی
ــه کمــک پروتئیــن هــای  ــن اتصــال ب ــان اســتفاده مــی کننــد. ای میزب

ــی  ــر اســت. از آن جای ــا RBP  انجــام می شــود کــه برگشــت  ناپذی ــه رســپتور ی متصــل شــونده ب
کــه RBP هــا اولیــن مرحلــه تمــاس فــاژ بــا باکتــری را تســهیل میکننــد، تعییــن کننــده میزبــان 
فــاژ و عامــل اصلــی ایجــاد عفونــت در باکتــری هســتند )6(. بعــد از اتصــال و ورود ژنــوم بســیاری از 
فراینــد هــا در باکتــری متوقــف شــده و ویــروس شــروع بــه تکثیــر کــرده و در نهایــت بــا لیــز ســلول، 
ســبب مــرگ ســلول باکتریایــی مــی شــود و پــس از خــروج، ســایر باکتــری هــا را آلــوده می کنــد 
)VAPGH  )Virion-Associated Peptidoglycan Hydrolase( .)7 گروهــی از هیــدروالز 
هــای فــاژ هســتند کــه ســبب تخریــب پپتیدوگلیــکان مــی شـــــوند. هــمـــچنین دپلیمــراز هــای 
کــد شـــده توســط فاژ، اجــزای پلی ســــاکاریدی پوشــش ســــلول باکـــتری از جـــمله کپـــــسول، 

لیپــو پلــی ســاکارید و ماتریکــس خــارج ســلولی بیوفیلــم را مــورد هــدف قــرار مــی دهــد )۴(. پروتئیــن 
هــای  فــاژ از جملــه لیزیــن هــا خــود مــی تواننــد بــه تنهایــی بــه عنــوان یــک عامــل آنتــی میکروبــی 
مطــرح باشــند؛ بــه عــاوه مــی تــوان از فــاژ بــرای رســاندن ژن هایــی بــه باکتــری اســتفاده کــرد کــه 

ســبب متوقــف کــردن باکتــری یــا حساســیت دوبــاره آن بــه آنتــی بیوتیــک هــا شــود)2(.
یافته های کاربردی در استفاده از فاژ ها

ــه  ــاژ هــا مــی تواننــد ب ــاژ هــا در درمــان وجــود دارد. ف ــه کارگیــری ف ــرای ب روش هــای متفاوتــی ب
ــوند  ــتفاده ش ــی اس ــا ترکیب ــی ی تنهای
ــل  ــوان کوکت ــا عن ــت دوم ب ــه حال ک
شــود.  مــی  شــناخته   )cocktail(
ــبب  ــد س ــی توان ــی م ــتفاده ترکیب اس
گســترده تــر شــدن بــازه میزبــان هــای 
ــوان  ــه عن ــود. ب ــاژ ش ــه ف ــاس ب حس
مثــال، نوعــی cocktail بــه طــور 
ــتفاده  ــرقی اس ــای ش ــترده در اروپ گس
ــه ای طراحــی  ــه گون مــی شــود کــه ب
ــاژ روده  ــک ف ــوان ی ــه عن ــا ب ــده ت ش
ــه باکتــری روده  ــر 2۳ گون ــد ب ای بتوان
ــه تازگــی  ــذار باشــد. ب ای خــاص اثرگ
مطالعــات بســیاری نشــان داده انــد 
درمــان ترکیبــی فــاژ و آنتــی بیوتیــک 
ــیب  ــی آس ــث بازگردان ــد باع ــی توان م
پذیــری باکتــری نســبت بــه آنتــی 
بیوتیــک شــود. مصــرف هــم زمــان فــاژ 
و آنتــی بیوتیــک ســبب ایجــاد پدیــده 
ــا   ــک ی ــی بیوتی ــتی فاژ-آنت سینرژیس
 )Phage Antibiotic Synergism) PAS
در  مثــال،  عنــوان  بــه  می شــود. 
اســتفاده هــم زمــان فــاژ بــا بتا-الکتــام 
ــون هــا و تتراســایکلین هــا  هــا، کینول
اثــر سینرژیســم مشــاهده شــده اســت 
 in-vitro 2,۳,8(. در یــک مطالعــه(
کــه توســط چــان و همــکاران بــر 
  Pseudomonas aeruginosa PA01
انجــام شــده بــود، اســتفاده از فــاژ 
ــاس  ــبب حس ــک OMKO1 س لیتی
شــدن ایــن باکتــری بــه انواعــی از آنتــی 
بیوتیــک هــا شــد. ســپس مشــخص شــد 
ــت شــریان  ــت باف ــم و عفون ــا ســفتازیدیم ســبب از بیــن رفتــن بیوفیل ــاژ ب ــن ف ــان ای مصــرف همزم

ــود )8(. ــی ش ــاری م ــدد بیم ــود مج ــدون ع ــانی ب ــورت انس آئ
یکــی از چالــش هــای اصلــی در عفونــت هــای باکتریایــی ایجــاد بیوفیلــم اســت. بیوفیلــم ماننــد یــک 
ســد طبیعــی در برابــر سیســتم ایمنــی و آنتــی بیوتیــک هــا عمــل مــی کنــد. فاژهــا بــه بیوفیلــم نفــوذ 
کــرده و از کلونیــزه شــدن باکتــری جلوگیــری می کننــد. در مطالعــه ای کــه توســط نیــل و همــکاران بر 
روی Clostridium difficile  انجــام شــد، اســتفاده از کوکتلــی از فاژهــا در حضــور یــا عــدم حضــور 
ونکومایســین توانســت ســبب از بیــن رفتــن بیوفیلــم  شــود )۱(. همچنیــن در مطالعــه ای کــه توســط 
ریــان و همــکاران بــر روی باکتــری Escherichia coli انجــام شــده بــود، مشــخص شــد مصــرف 

فاژتراپیفاژتراپی، روشی جدید برای مقابله با عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک، روشی جدید برای مقابله با عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک
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۱. مقدمه
امــروزه اســانس هــا و فــرآورده هــای طبیعــی بــه طــرز گســترده ای در محصــوالت آرایشــی 
و بهداشــتی اســتفاده مــی شــوند. در بیــن ایــن فــرآورده هــا روغــن درخــت چــای در ســال 
هــای اخیــر بســیار محبــوب شــده اســت. روغــن درخــت چــای اســانس فــرار زرد رنگــی 
 Melaleuca ــی درخــت ــرگ هــا و شــاخه هــای انتهای ــا بخــار ب ــر ب اســت کــه از تقطی
alternifolia   بــه دســت مــی آیــد. تاریخچــه اســتفاده از روغــن درخــت چــای توســط 
بومیــان منطقــه ی اســترالیا بــه ســال ۱۹20 برمــی گــردد و امــروزه بــه مصــرف جهانــی 
ــن-۴-ال  ــای ترپین ــت چ ــن درخ ــود در روغ ــات موج ــترین ترکیب ــت. بیش ــیده اس رس
α-terpinene، terpinolene، α-pinene، ρ-cymene  و ۱و8-ســینئول هســتند 
)۱و2(. فعالیــت هــای بیولوژیکــی متعــددی ماننــد خــواص وســیع الطیــف آنتــی بیوتیکــی، 
ضــد ویــروس، ضــد قــارچ، ضــد التهــاب، ضــد تومــور، ضــد درد، حشــره کــش و ... از ایــن 

روغــن گــزارش شــده اســت.

۲. کاربردها

۲.۱.  اثرات ضد باکتریایی:
2.۱.۱.  درمــان آکنــه: آکنــه ولگاریــس یــک اختــال شــایع التهابــی مزمــن پوســت اســت 
ــن درخــت چــای  ــردد. روغ ــی گ ــه توســط Propionibacterium acnes ایجــاد م ک
عــاوه بــر اثــرات آنتــی بیوتیکــی علیــه P. acnes بــه خاطــر داشــتن اثــرات ضــد التهابــی 
در درمــان آکنــه ولگاریــس اســتفاده مــی شــود. در مطالعــه ای کــه در ســال 20۱۹ توســط 
Lubticulthum و همــکاران بــرای مقایســه ی اثــر ضــد آکنــه ای روغــن درخــت چــای و 
بنزوئیــل پراکســید در دو گــروه از افــراد انجــام شــد، گــروه دریافــت کننــده روغــن درخــت 
چــای نتایــج رضایــت بخــش تــری نســبت بــه گــروه دریافــت کننــده ی بنزوئیــل پراکســید 

کســب کردنــد و همراهــی ایــن بیمــاران بیشــتر از گــروه دوم بــوده اســت )۳(.
ــواک: پــس از هــر  ــای مس ــده ه ــی کنن ــد عفون ــا و ض ــدان ه ــر دن 2.۱.2.  خمی
بــار اســتفاده، احتمــال آلودگــی مســواک بــا باکتــری هــای موجــود در محیــط بــاال اســت. 
قــرار دادن مســواک در محلــول 0.2٪ روغــن درخــت چــای بــه مــدت ۱2 ســاعت، تشــکیل 
کلنــی Streptococcus mutans را بــه مقــدار7۱.۹٪ کاهــش مــی دهــد )۴(. از روغــن 

درخــت چــای در فرموالســیون خمیــر دنــدان هــا نیــز اســتفاده مــی شــود.
ــا: حضــور روغــن درخــت چــای در دهــان شــویه هــا، رشــد  ــویه ه ــان ش 2.۱.۳.  ده
 Porphyromonas )ــان ــد ده ــوی ب ــس )ب ــده ی هالیتوزی ــاد کنن ــای ایج ــری ه باکت
ــرف  ــد و از ط ــی ده ــش م gingivalis و Porphyromonas endodontalis را کاه
دیگــر تولیــد ترکیبــات ســولفور دار فــرار توســط ایــن باکتــری هــا را محــدود مــی کنــد 

.)۱(
ــت ٪0.78  ــای در غلظ ــت چ ــن درخ ــی: روغ ــی بیوتیک ــرات آنت ــایر اث 2.۱.۴.  س
توانســته رشــد Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli را مهــار کنــد و 

همزمــان فــاژ T4 و سفوتاکســیم ســبب 
 ATCC11303 از بیــن رفتــن بیوفیلــم
 Minimum Biofilm کاهــش   و 
یــا   Eliminating Concentration
ــی شــود)۹(.  MBEC سفوتاکســیم م

در  موجــود  هــای  چالــش 
پــی ا تر ژ فا

ــه  ــی ک ــی : از آن جای ــی و کارای ایمن
فــاژ هــا ســلول هــای پســتانداران را 
آلــوده نمــی کننــد، بــه طــور کلــی ایمن 
بــه حســاب مــی آینــد )۳(. قابــل اعتماد 
ــی  ــن ویژگ ــاژ، تعیی ــاب ف ــودن انتخ ب
ــن و  ــره قوانی ــت زنجی ــد تح ــا و تولی ه
اســتاندارد هــای ایمنــی از مــوارد قابــل 

توجــه در رابطــه بــا فاژتراپــی در انســان اســت. ارزیابــی فاژهــا 
ــمندی در  ــای ارزش ــب، داده ه ــلولی مناس ــای س روی رده ه
ــی  ــی و ایمن ــی، کارای ــتم ایمن ــای سیس ــخ ه ــا پاس ــه ب رابط
فراهــم مــی آورد. مطالعــات ex vivo نشــان داده اســت 
ــی  ــوم هســتند و حت ــر روی میکروبی ــر مضــر ب ــد اث ــا فاق فاژه
مــی تواننــد تاثیــرات مثبتــی داشــته باشــند )5(. بررســی فــاژ 
هــا در مــدل هــای حیوانــی و انجــام مطالعــات بافــت شناســی 
ــاره ی  ــات مناســبی درب ــد اطاع ــی توان ــی شناســی، م و ایمن
ــی فراهــم  ــی، ســمیت و فارماکوکینتیــک فاژتراپ ایمنــی، کارای
ــت  ــن اس ــا ممک ــک ه ــی بیوتی ــتفاده از آنت ــازد )5(. در اس س
ــی ســندرم  ــا ترشــح IgE و حت ــاد حساســیت ی ــش ازدی واکن
اســتیون جانســون )SJS( رخ دهــد امــا در فاژتراپــی علــی رغم 
ایمونوژنیــک بــودن فــاژ هــا و امــکان ترشــح آنتــی بــادی هــای 
خنثــی کننــده کــه مــی تواننــد از موفقیــت درمــان جلوگیــری 
ــزارش  ــان گ ــی در انس ــوک آنافیاکس ــون ش ــا کن ــد، ت کنن
ــا حداکثــر  ــاژ هــا ب نشــده اســت )۳,۴(. اســتفاده تزریقــی از ف
توزیــع و فراهمــی زیســتی، اثــر بخــش تریــن روش اســت و بــر 
اســاس گــزارش هــا نتایــج ایمــن و موفقیــت آمیــزی رقــم زده 

ــت)۳(. اس
ــم  ــاخصه مه ــک ش ــداری ی ــداری: پای ــیون و پای فرموالس
ــا  ــد. Encapsulation ب ــا می باش ــی فاژه ــی داروی در ارزیاب
کمــک لیپــوزوم، ســلولز و آلژینــات مــی توانــد ســبب افزایــش 
فــرم قفســه ای، مقاومــت فــاژ در برابــر pH بــدن و کلیرانــس 
ــتی آن  ــی زیس ــش فراهم ــن افزای ــی و همچنی ــتم ایمن سیس
شــود )۱0(. فــاژ هــا مــی تواننــد بــه صــورت تزریقــی، موضعــی، 

خوراکــی، تنفســی و قطــره هــای چشــمی و گوشــی اســتفاده 
شــوند )۳(.

بروز مقاومت
ــود  ــه وج ــی ب ــا در فاژتراپ ــی ه ــن نگران ــم تری ــی از مه  یک
 Bacteriophage  ــا ــاژ ی ــه ف آمــدن ســویه  هــای مقــاوم ب
گیرنــده  در  تغییــر  می باشــد.   Insensitive Mutants
ــری  ــاندن آن، جلوگی ــا پوش ــاژ ی ــال ف ــرای اتص ــای الزم ب ه
 DNA ــه ــری، تجزی ــوم باکت ــه ژن ــروس ب از ورود DNA وی
ــتم  ــل سیس ــی مث ــای باکتریای ــم ه ــط آنزی ــروس توس وی
CRISPR-Cas، جلوگیــری از تکثیــر ویــروس در باکتــری 
ــاژ وابســته  ــه کارگیــری سیســتم ســیگنال دهــی ضــد ف و ب
بــه الیگونوکلئوتیــد حلقــوی از مکانیســم هــای ایجــاد 
مقاومــت باکتــری هــا بــه باکتریوفــاژ اســت )2,۴,۱0(. بــرای 
کاهــش مقاومــت می تــوان از کوکتــل هــا و درمــان همزمــان 

ــرد)۱0(. ــتفاده ک ــال اس ــات آنتی میکروبی ــایر ترکیب ــا س ب
نتیجه گیری

ــش  ــی و افزای ــی بیوتیک ــت آنت ــده مقاوم ــه پدی ــه ب ــا توج ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــد دارو،  ب ــه چن ــاوم ب ــای مق ــت ه عفون
ــه  ــی ک ــروس های ــوان وی ــه عن ــا ب ــاژ ه ــتفاده از باکتریوف اس
ــه  ــوده مــی کننــد، ب ــه طــور اختصاصــی باکتــری هــا را آل ب
عنــوان یــک راهــکار بالقــوه و موثــر در درمــان عفونــت هــای 
باکتریایــی مطــرح اســت . در ایــن راه، چالــش هایــی همچون 
بررســی ویژگــی هــای فــاژ و مســائل ایمنــی، پایــداری و بــروز 
ــاب  ــن ب ــای بیشــتر در ای ــش ه ــت پژوه ــر اهمی ــت ب مقاوم

مــی افزایــد.
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چســبندگی Streptococcus mutans و پیشــروی 
ــد )۱(. ــش ده Listeria monocytogenes را کاه

۲.۲.  اثرات ضد ویروسی:
در مطالعــات in vitro، ایــن روغــن بــر علیــه ویــروس 
ــی نشــان  ــل توجه Herpes simplex1 ســمیت قاب
داده و در غلظــت µg/ml 2.0 تکثیــر ویــروس در 
ســلولها را بیشــتر از ۹6٪ کاهــش مــی دهــد )۱(. در 
ــرل شــده، از ژل ٪6  ــی و کنت ــک مطالعــه ی تصادف ی
روغــن درخــت چــای بــرای بررســی تاثیــر ایــن روغــن 
در درمــان عــوارض جلــدی Herpes labialis عــود 
شــونده اســتفاده شــد. متوســط زمــان بهبــود زخــم هــا 
در گــروه دریافــت کننــده ی روغــن ۹ روز و در گــروه 

ــرآورد گشــت )۱(. کنتــرل، ۱2.5 روز ب
۲.۳. اثرات ضد انگلی:

چشــم بعــد از جراحــی آب مرواریــد بســیار موثــر بــوده 
ــگل دمودکــس در  و همچنیــن ســبب کاهــش تعــداد ان

ــردد )8(.   ــی گ ــگل م ــن ان ــا ای ــر ب ــراد درگی اف
۲.۴.  اثرات ضد قارچی:

مطالعــه ی انجــام گرفتــه توســط Mertas و همکاران در 
ســال 20۱5 بــر روی اثــر روغــن درخــت چــای بــر روی 
 Candida albicans مقاومــت ســویه هــای مختلــف
نشــان داده اســت کــه در 62.5٪ از ۳2 ســویه ی مقــاوم 
ــن  ــا روغ ــاس ب ــد از 2۴ ســاعت تم ــازول، بع ــه فلوکون ب
ــن-۴- ــره ی آن )ترپین ــاده ی موث ــا م ــای ی ــت چ درخ

ال(، حداقــل غلظــت فلوکونــازول کــه بــرای ایجــاد اثــر 
مهــاری در برابــر رشــد قــارچ الزم بــود، بــه طــور قابــل 
توجهــی از µg/ml 2۴۴ بــه µg/ml ۳8.۴6 کاهــش 

یافــت )۱(. 
۳. چالشهای پیش رو

ــده  ــق ش ــتی رقی ــه درس ــای ب ــت چ ــن درخ ــر روغ اگ
ــا غلظــت مناســبی در فرموالســیون اســتفاده  باشــد و ب
شــود، اکثــر افــراد مــی تواننــد آن را بــدون هیــچ گونــه 
ــد  ــر روی پوســت خــود اســتفاده کنن مشــکل جــدی ب
ــک از  ــای آلرژی ــش ه ــروز واکن ــورت ب ــا در ص )۹(؛ ام
ــکات  ــه تحری ــزی، التهــاب، خــارش و هرگون ــه قرم جمل
ــترین  ــردد. بیش ــف گ ــرف آن متوق ــد مص ــتی، بای پوس
واکنــش هــای آلــرژی، ناشــی از مصــرف روغــن خالــص 
اســت. در مــورد فــرآورده هــای کازمتیــک و محصــوالت 
ــت  ــه غلظ ــبت ب ــر از 5٪ نس ــت کمت ــه، غلظ ــد آکن ض
ــت )۱0(.  ــر اس ــن ت ــر و ایم ــب ت ــر، مناس ــای باالت ه
ــانس  ــا اس ــای ب ــت چ ــن درخ ــان روغ ــرف همزم مص
   Colophony, ،ــن ــن ترپنتی ــد روغ ــر مانن ــای دیگ ه
ــبب  Myroxylon pereirae و Fragrance mix1 س

ــردد )۹(. ــی گ ــا م ــش ه ــن واکن تشــدید ای

۴.  نتیجه گیری
ــه در  ــوب اســت ک ــای اسانســی محب ــن درخــت چ روغ
فرموالســیون هــای مختلــف بــرای طیــف گســترده ای از 
اختــاالت اســتفاده مــی گــردد. ترکیبــات غالــب موجــود 
ــن،  ــن-۴-ال، آلفا-ترپین ــای ترپین ــت چ ــن درخ در روغ
آلفا-پینــن، ۱و8-ســینئول و ... مــی باشــند )۱،2(. از 
ــی  ــن م ــن روغ ــای ای ــرد ه ــن کارب ــوب تری ــه محب جمل
ــاره  ــس اش ــه ولگاری ــرل آکن ــان و کنت ــه درم ــوان ب ت
کــرد )۳(. روغــن درخــت چــای خــواص متعــددی علیــه 
 Propionibacterium باکتــری هــای مختلــف ماننــد
 acnes، E. coli، Pseudomonas aeruginosa،
Listeria monocytogenes و در فرموالســیون دهان 
 Porphyromonas endodontalis، شــویه علیــه 
خمیردنــدان  در  و   Porphyromonas gingivalis
 .)۱،۳،۴( دارد   Streptococcus mutans علیــه 
ــمگیری  ــرات چش ــای اث ــت چ ــن درخ ــن روغ همچنی
 Herpes و   Herpes simplex1 ویــروس  علیــه 
labialis از خــود نشــان داده اســت )۱(. روغــن درخــت 
 Demodex ــگل ــی از ان ــه ناش ــان روزاس ــای در درم چ
ــن  ــای پایی ــت ه ــن در غلظ folliculorum  و همچنی
بلفاریــت  از  ناشــی  چشــمی  اختــاالت  درمــان  در 
ــد  ــواص ض ــه خ ــت )5-8(. از جمل ــر اس ــس موث دمودک
ــه اثــرات آن  قارچــی روغــن درخــت چــای مــی تــوان ب
علیــه Candida albicans  اشــاره کــرد )۱(. تظاهرات 
بالینــی واکنــش هــای آلرژیــک مربــوط بــه روغــن درخت 
چــای تــا حــد زیــادی وابســته بــه فرموالســیون اســت و 
ــرای جلوگیــری از ایــن عارضــه بایــد درصــد مناســبی  ب
از روغــن درخــت چــای در محصــوالت اســتفاده گــردد 

.)۹،۱0(

ــاری  ــک بیم ــه ی ــه: روزاس ــان روزاس 2.۳.۱.  درم
پوســتی اســت کــه بــا برافروختگــی، پاپــول، پوســتول 
ــل  ــت. عام ــراه اس ــورت هم ــه ی ص ــم در ناحی و اریت
 Demodex folliculorum ایــن بیمــاری مایــت
فلــور نرمــال پوســت صــورت انســان مــی باشــد. 
ــار در روز  تحقیقــات نشــان داده اســت اســتعمال دو ب
ــت  ــن درخ ــا روغ ــراه ب ــن 2.5٪ هم ــوط پرمتری مخل
چــای باعــث کاهــش تظاهــرات جلــدی ایــن بیمــاری 

ــود )5(. ــی ش م
ــت  ــس:  بلفاری ــت دمودک ــان بلفاری 2.۳.2.  درم
دمودکــس یــک بیمــاری مزمــن مــی باشــد کــه 
و   Demodex folliculorum توســط  عمدتــا 
ــی  ــود. تحقیقات ــی ش ــاد م Demodex brevis ایج
کــه در ســال 2020 توســط Salva و همــکاران انجــام 
شــد، نشــان مــی دهــد کــه غلظــت هــای 5٪ تــا ٪50 
ــان خشــکی چشــم  ــرای درم ــای ب ــن درخــت چ روغ
ــرای  ــر اســت )6(. ب ناشــی از بلفاریــت دمودکــس موث
ــای  ــرف غلظته ــگیری از مص ــرف و پیش ــهولت مص س
ــای  ــت چ ــن درخ ــاوی روغ ــی ح ــای پلک ــاال، پده ب
ــده  ــد ش ــاری ™Blephadex تولی ــام تج ــت ن تح
 Mohammadpour انــد )7(. پژوهشــی کــه توســط
ــی  و همــکاران در ســال 20۱۹ انجــام شــد، نشــان م
ــم  ــامپوی چش ــا ش ــک ب ــاژ دادن پل ــه ماس ــد ک ده
ــان خشــکی  ــرای درم ــن درخــت چــای ب حــاوی روغ

1. Wińska K, Mączka W, Łyczko J, Grabarczyk M, Czubaszek A, Szumny A. Essential Oils as Antimicrobial Agents—Myth or Real Alternative?. Molecules. 
2019;24)11):2130.
2.  Hammer, K., 2015. Treatment of acne with tea tree oil (melaleuca) products: A review of efficacy, tolerability and potential modes of action. International Journal of 
Antimicrobial Agents, 45)2), pp.106-110.
3. Lubtikulthum, P., Kamanamool, N. and Udompataikul, M., 2019. A comparative study on the effectiveness of herbal extracts vs 2.5% benzoyl peroxide in the treatment 
of mild to moderate acne vulgaris. Journal of Cosmetic Dermatology, 18)6), pp.1767-1775.
4. Agrawal SK, Dahal S, Bhumika TV, Nair NS. Evaluating sanitization of toothbrushes using various decontamination methods: a meta-analysis. Journal of Nepal Health 
Research Council. 2018;16)41):364-71.
5. Ebneyamin E, Mansouri P, Rajabi M, Qomi M, Asgharian R, Azizian Z. The efficacy and safety of permethrin 2.5% with tea tree oil gel on rosacea treatment: A double‐
blind, controlled clinical trial. Journal of cosmetic dermatology. 2020 Jun;19)6):1426-31.
6. Savla, K., Le, J. and Pucker, A., 2020. Tea tree oil for Demodex blepharitis. Cochrane Database of Systematic Reviews,.
7. Wong K, Flanagan J, Jalbert I, Tan J. The effect of Blephadex™ Eyelid Wipes on Demodex mites, ocular microbiota, bacterial lipase and comfort: a pilot study. Contact 
Lens and Anterior Eye. 2019 Dec 1;42)6):652-7.
8. Mohammadpour, M., Maleki, S. and Khorrami-Nejad, M., 2019. The effect of tea tree oil on dry eye treatment after phacoemulsification cataract surgery: A randomized 
clinical trial. European Journal of Ophthalmology, 30)6), pp.1314-1319.
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10. Lee, C., Chen, L., Chen, L., Chang, T., Huang, C., Huang, M. and Wang, C., 2013. Correlations of the components of tea tree oil with its antibacterial effects and skin 
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هیات تحریریه این شماره:
 آزمون جامع ۱۸۰ واحدی، ایده ای خوب در مسیری پر از چالش

علیرضا یزدان پناه   عارفه یساولی شراهی  صدف عبدیان 
 فرصت های شغلی دانشجویان داروسازی

محمد امین دامیار  اذرمیدخت نیک فاح  محمد شمس  صنم سلطانی
 مهشید زارعی  هدیه شمس نیا  نیلوفر علیزاده 

ســال  ماقبــل  داروســازی  هــای  ورودی 
و  پزشــکی  هــای  رشــته  مشــابه   ۱۳۹۴
دو  گذرانــدن  از  بعــد  پزشــکی،  دنــدان 
ســال از تحصیــل خــود، در آزمونــی بــا 
ــه  ــد ک ــی کردن ــرکت م ــه ش ــوم پای ــام عل ن
ــه  ــجویان در دروس پای ــش دانش ــزان دان می
ی گذرانــده شــده مــورد ارزیابــی قــرار مــی 
ــون  ــس از آزم ــرم پ ــد ت ــا چن ــت. تنه گرف
ــجویان  ــه دانش ــی ک ــه و در حال ــوم پای عل
داروســازی موفــق بــه گذرانــدن واحدهایــی 
و  شــهری  داروخانــه  کارآمــوزی  ماننــد 
عرصــه شــهری شــده بودنــد، مــی توانســتند 
ــا اخــذ نامــه ۱۴0 واحــدی از دانشــگاه یــا  ب
ــازان،  ــن داروس ــدی از انجم کارت ۱۴0 واح
مشــغول بــه فعالیــت بــه عنــوان قائــم 
مقــام مســئول فنــی در داروخانــه هــای 
ــی شــوند. ورود  ســطح شــهر و مراکــز درمان
ــه  ــای داروخان ــه فض ــجو ب ــگام دانش زود هن
ــودن کار  ــی و جــذاب ب ــی کاف ــدون آمادگ ب
ــر  ــوان »دکت ــا عن ــب ب ــه متناس در داروخان
ــل توجــه  داروســاز« و همچنیــن درآمــد قاب
بــرای دانشــجویان داروســازی، عمــا باعــث 
ــردن در  ــب کار ک ــجویان ت ــد دانش ــی ش م
ــی  ــت تحصیل ــد. اف ــا را بگیرن ــه ه داروخان
ــاً  ــرم 7 و 8 کــه اتفاق دانشــجویان پــس از ت
شــالوده اصلــی علــوم تخصصــی داروســازی 
ــود و متاســفانه،  ــل توجــه ب ــی باشــد، قاب م
ــور در کاس  ــدم حض ــر ع ــی نظی ــا اتفاقات ب
ســایر  فرســتادن  حتــی  و  درس  هــای 
ــت حضــور و  ــای دانشــجو جه ــه ج ــراد ب اف
غیــاب همــراه شــده بــود. جــدا از مشــکات 
طوالنــی  ســالیان  طــی  دانشــجویی، 
کوریکولــوم داروســازی مــورد بازنگــری قــرار 
ــرات  ــاد تغیی ــه ایج ــاز ب ــود و نی ــه ب نگرفت
در کوریکولــوم رشــته داروســازی وجــود 

ــت. داش
ــی  ــه تمام ــا ماحظ ــت و ب ــن جه ــه همی ب
آمــوزش  شــورای  شــده،  ذکــر  جوانــب 
داروســازی و تخصصــی در زمــان مســئولیت 
ــال ۱۳۹۴،  ــی در س ــد عبدالله ــر محم دکت
 ۱80 جامــع  آزمــون  ایجــاد  بــه  اقــدام 
ــی  ــه آموزش ــن نام ــود. در آئی ــدی نم واح
 5 در  داروســازی  عمومــی  دکتــری  دوره 
ــزی  ــی برنامه ری ــورای عال ــر ۱۳۹۴ در ش مه
علــوم پزشــکی تصویــب شــد کــه عــاوه بــر 

آزمون جامعآزمون جامع  ۱۸۰۱۸۰ واحدی واحدی  داروسازیداروسازی
 ایده ای خوب در مسیری پر از چالش ایده ای خوب در مسیری پر از چالش

ــوم رشــته داروســازی،  تغییــرات در کوریکول
بــه جــای آزمــون علــوم پایــه آزمونــی 
شــامل دروس اصلــی و تخصصــی رشــته 
ــع ۱80  ــون جام ــام »آزم ــا ن ــازی ب داروس
ــان  ــوری، در پای ــورت کش ــه ص ــدی« ب واح
قــرار  داروســازی  عمومــی  دوره   ۹ تــرم 
ــک  ــت نزدی ــه ماهی ــی ک ــود؛ آزمون داده ش
ــن  ــازی دارد. در ای ــته داروس ــه رش ــری ب ت
آزمــون بــه جــای دروس پایــه مــورد ســوال 
در آزمــون علــوم پایــه، دروس تخصصــی 
ــرد.  ــرار می گی ــورد ســنجش ق داروســازی م
ســوال   50 شــامل  ترتیــب  بــه  آزمــون 
فارماســیوتیکس، 20 ســوال فارماکوگنــوزی، 
ــوال  ــی، ۳0 س ــازی بالین ــوال داروس 50 س
شــیمی دارویــی و 50 ســوال ســم شناســی و 
فارماکولــوژی مــی باشــد. ایــن آزمــون بدون 
ــا ضرایــب یکســان  احتســاب نمــره منفــی ب
ــان  ــه زم ــک دقیق ــاص ی ــواالت و اختص س
ــه(،  ــوع 200 دقیق ــوال )در مجم ــر س ــه ه ب
ــهریور  ــال )ش ــت در س ــورت دو نوب ــه ص ب
و اســفند هــر ســال( برگــزار می شــود و 
دانشــجویان تــا ۳ نوبــت مجــاز بــه شــرکت 
ــس از ۳  ــر پ ــتند. اگ ــون هس ــن آزم در ای
ــی الزم  ــره قبول ــد نم ــجو نتوان ــت دانش نوب
ــه  ــد، از ادام ــب کن ــون کس ــن آزم را در ای
تحصیــل در دوره عمومــی رشــته داروســازی 
ــی ایــن  محــروم می شــود. حــد نصــاب قبول
آزمــون 70 درصــد میانگیــن 5 درصــد برتــر 
مــی باشــد. اولیــن دوره ایــن آزمــون )پــس 
از برگــزاری یــک دوره آزمــون آزمایشــی 
ــا  ــه ب ــرای آشــنایی اولی ــان ۱۳۹8 ب در 2 آب
آزمــون( قــرار بــود در 8 اســفند ســال ۱۳۹8 
بــرای ورودی هــای مهــر ۹۴ سراســر کشــور 
ــروع  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــزار ش برگ
پاندمــی کرونــا، بــا حواشــی بســیار و پــس از 
ســردرگمی فــراوان در اعــام تاریــخ جدیــد، 
دانشــجویان ورودی مهــر ۹۴ بــه همــراه 
ورودی بهمــن ۹۴، 2۱ شــهریور ۱۳۹۹ در 
اولیــن آزمــون جامــع ۱80 واحــدی رســمی 
ــون  ــن آزم ــدی ای ــد. دوره بع ــرکت کردن ش
نیــز در تاریــخ ۱5 اســفند ۱۳۹۹ بــرای 
ــد. ــزار ش ــر ۹5 برگ ــجویان ورودی مه دانش

ــد  ــای جدی ــه ه ــن نام ــردن آئی ــی ک اجرای
دوره عمومــی داروســازی امــا بــرای دانشــگاه 
ــاید  ــود. ش ــکل نب ــدون مش ــور ب ــای کش ه

هــای  دانشــکده  مشــکل  تریــن  بــزرگ 
ــات  ــت مکاتب ــردرگمی از باب ــازی، س داروس
تغییــرات در کوریکولــوم  ابــاغ  و  بســیار 
ــه در  ــه طــوری ک ــود؛ ب ــازی ب ــته داروس رش
ــی  ــا، بهــم ریختگــی و ب برخــی دانشــکده ه
ــبب  ــا س ــوم ه ــان کوریکول ــی در چیدم نظم
ــم ایجــاد  ــرات مه ــال برخــی تغیی ــدم اعم ع
شــده ماننــد جــا بــه جایــی کارآمــوزی هــای 
ــل از  ــه قب ــهری ب ــه ش ــتانی و عرص بیمارس
ــر  ــن تغیی ــود. اهمیــت ای برگــزاری آزمــون ب
ــل  ــارت دانشــجو قب ــواد و مه ــش س در افزای
ــرا  ــد؛ چ ــی باش ــا م ــه ه ــه داروخان از ورود ب
ــق  ــه تعوی ــد، تصمیــم ب کــه در قوانیــن جدی
ــه  ــجویان ب ــت دانش ــوز فعالی ــن مج انداخت
عنــوان قائــم مقــام بــه پــس از کســب نمــره 
قبولــی در آزمــون جامــع گرفتــه شــده بــود. 
مشــکل دیگــر دانشــکده هــا، افزایــش دروس 
ــی  ــای آموزش ــروه ه ــی گ ــده برخ ــه ش ارائ
در برخــی از مقاطــع بــود چــرا کــه بــا 
ــع،  ــون جام ــان آزم ــرات در زم ــال تغیی اعم
کوریکولــوم ورودی هــای ۹۴ و ماقبــل ۹۴ در 
برخــی مقاطــع هــم پوشــانی داشــت و بایــد 
دروســی همزمــان بــرای هــر دو ورودی ارائــه 
ــرات  ــر، تغیی ــزرگ دیگ ــد. مشــکل ب ــی ش م
گســترده در کوریکولــوم ورودی هــای ۹5 
بــه بعــد بــود کــه برخــاف کوریکولــوم 
ورودی هــای ۹۴، تعــداد و عنــوان برخــی 
ــر شــده  ــار تغیی ــز دچ ــای درســی نی واحده
بــود و دروســی حــذف یــا اضافــه شــده 
ــکده  ــرات در دانش ــال تغیی ــد و در اعم بودن
هــا، اختــاف نظــر وجــود داشــت. امــا شــاید 
ــرات  ــا، تغیی ــن مشــکل دانشــکده ه بزرگتری
ــورای  ــط ش ــی توس ــن اباغ ــدد در قوانی متع
آمــوزش داروســازی و تخصصــی بــود. از 
ــد  ــای جدی ــه ه ــن نام ــب آئی ــان تصوی زم
ــادی  ــرات زی ــازی، تغیی ــی داروس دوره عموم
در رده مدیــران و مســئولین شــورای آمــوزش 
گرفــت  صــورت  تخصصــی  و  داروســازی 
و همیــن امــر، موجــب اعمــال ســایق و 
ــای  ــری ه ــم گی ــف در تصمی ــرات مختل تفک
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــع ش ــون جام ــه آزم ــوط ب مرب
ــرای  ــازی ب ــود امتی ــرار ب ــدا ق ــال در ابت مث
ــه  ــر گرفت ــع در نظ ــون جام ــر آزم ــراد برت اف
ــون  ــرکت در آزم ــرایطی، از ش ــا ش ــود و ب ش
کتبــی تخصــص معــاف شــده و تنهــا در 
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امــا  کننــد؛  شــرکت  شــفاهی  مصاحبــه 
پــس از مدتــی موضــوع بــه طــور کامــل 
منتفــی شــد. ایــن موضــوع کــه بــا اعتــراض 
دانشــجویان مواجــه شــده بــود مــورد توجــه 
ــون  ــزاری آزم ــس از برگ ــا پ ــت ام ــرار نگرف ق
ــام شــد  ــی، اع ــی ناگهان دوره اول و در اقدام
کــه هماننــد ســایر آزمون هــای جامــع علــوم 
ــاف و 2,5  ــرح مع ــر اول از ط ــکی ۳ نف پزش
ــان  ــتعدادهای درخش ــزء اس ــر ج ــد برت درص
ــت  ــی اس ــن در حال ــوند. ای ــوب می ش محس
ــد و  ــربازی دارن ــه س ــی ک ــف آقایان ــه تکلی ک
جــزء ۳ نفــر اول هســتند شــفاف نشــده کــه 
ــاز  ــن امتی ــان هــم شــامل ای ــا ســربازی آن آی
می شــود یــا خیــر. تغییــر اعمــال شــده 
ــاب  ــد نص ــول ح ــردن فرم ــوض ک ــر، ع دیگ
ــود  ــرار ب ــدا ق ــود. در ابت ــون ب ــی در آزم قبول
کــه حــد نصــاب قبولــی در آزمــون، 50 
درصــد ســواالت یعنــی ۱00 پاســخ صحیــح 
باشــد امــا پــس از مدتــی، ایــن فرمــول 
ــه  ماننــد ســایر آزمون هــای علــوم پزشــکی ب
ــر  ــر تغیی ــن 5 درصــد برت 70 درصــد میانگی

ــرد.  ــدا ک پی
تغییــرات دیگــری کــه از ســوی شــورای 
آمــوزش داروســازی و تخصصــی اعمــال شــد 
ــوم  ــی کوریکول ــن آموزش ــه قوانی ــوط ب مرب
ــون  ــک قان ــدا تنهــا ی ــود. در ابت داروســازی ب
کمکــی بــرای شــرکت در آزمــون جامــع 
می توانســت  دانشــجو  کــه  شــد  ابــاغ 
تنهــا دو درس تئــوری قبــل از آزمــون را 
ــاز،  ــم نی ــاز و ه ــش نی ــت پی ــه شــرط رعای ب
پــس از آزمــون اخــذ کنــد بــه شــرط اینکــه 
ــرم قبــل  ــا ســقف 20 واحــد در ت دانشــجو ت
از آزمــون، واحــد اخــذ کــرده باشــد. در 

ــن،  ــق قوانی ــجو طب ــر دانش ــورت اگ ــن ص ای
ــه آزمــون اخــذ  2۴ واحــد جهــت رســیدن ب
ــدی  ــت واح ــی توانس ــر نم ــود، دیگ ــرده ب ک
ــرای بعــد آزمــون بگــذارد. پــس  تئــوری را ب
ــوزش  ــه ای از شــورای آم ــی طــی نام از مدت
داروســازی و تخصصــی، اجــازه برداشــتن 2۴ 
ــوری  ــال دو درس تئ ــن انتق ــد و همچنی واح
بــه بعــد از آزمــون جامــع بــه طــور همزمــان، 
ــال ۹8  ــن، در س ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــادر ش ص
ــون ۱70 معــروف اســت  ــه قان نامــه ای کــه ب
ــده در ۴ دوره  ــرکت کنن ــان ش ــرای داوطب ب
اول آزمــون، ابــاغ شــد. در ایــن نامــه اعــام 
ــدن  ــورت گذران ــجویان در ص ــه دانش ــد ک ش
حداقــل ۱ درس از هــر گــروه آموزشــی و 
ــایر  ــا س ــاز ب ــم نی ــاز و ه ــش نی ــت پی رعای
واحدهــا، مــی تواننــد بــه طــوری کــه حداقــل 
۱70 واحــد گذرانــده باشــند، در آزمــون 
ــه  ــه ب ــی ک ــد. واحدهای ــرکت کنن ــع ش جام
ــی  ــوند، م ــی ش ــل م ــون منتق ــس از آزم پ
ــرای  ــا عملــی باشــند امــا ب تواننــد تئــوری ی
ــرم  ــد در ت ــا بای ــون، تنه ــن قان اســتفاده از ای
ــه بیشــتر،  ــه آزمــون 20 واحــد و ن منتهــی ب
ــن شــکل،  ــه ای ــن ب ــاغ قوانی ــود. اب ــذ ش اخ
در برخــی دانشــکده ها باعــث ســردرگمی 
ــه  ــا ب دانشــجویان و نرســیدن برخــی از آن ه
آزمــون  شــد و بهتــر بــود در ابتــدای تصمیــم 
ــی  ــا نگاه ــد، ب ــون جدی ــرای آزم ــری ب گی
جامــع قوانیــن تصویــب و ابــاغ مــی شــد تــا 

ــیم. ــی نباش ــن اتفاقات ــاهد چنی ش
عــاوه بــر مشــکات اعــام شــده، گاهــاً 
برانگیــزی  تامــل  انفعــاالت  و  تصمیمــات 
از ســمت شــورای آمــوزش داروســازی و 
تخصصــی گرفتــه می شــد. از جملــه ایــن 

ــو و  ــت لغ ــکاری جه ــدم هم ــات، ع تصمیم
محاســبه نمــره آزمــون جامــع اســفند ۱۳۹8 
داروســازی بــر اســاس ســوابق تحصیلــی 
ــزاری  ــه برگ ــرار ب ــل اص ــه دلی ــاالً ب )احتم
شــرکت  و  جامــع  آزمــون  دوره  اولیــن 
دانشــجویان ورودی مهــر ۹۴ در آن( بــود .

ــورای  ــت ش ــات مثب ــا اقدام ــن ام ــن بی در ای
آمــوزش داروســازی و تخصصــی را نیــز بایــد 
ــون  ــاد آزم ــرح ایج ــر ط ــاوه ب ــمرد؛ ع برش
ــد  ــمندی مانن ــات ارزش ــدی، اقدام ۱80 واح
برگــزاری یــک دوره آزمــون آزمایشــی در 
ــطح  ــون در س ــی آزم ــان ۱۳۹8، طراح 2 آب
قابــل قبــول در دوران پاندمــی بیمــاری کرونــا 
ــون اول  ــی ۹5 در آزم ــاب قبول ــد نص ــا ح )ب
ــد  ــول 70 درص ــا فرم ــون دوم ب و ۹6 در آزم
میانگیــن 5 درصــد برتــر کشــوری کــه نشــان 
ــان و  ــوب داوطلب ــبتاً خ ــواد نس ــطح س از س
ــون در  ــواالت آزم ــطح س ــودن س ــی ب منطق
هــر 2 دوره دارد( و تســهیل قوانیــن آموزشــی 

ــون انجــام شــد. شــرکت در آزم
امــا عــاوه بــر بررســی مســائل اجرایــی ایــن 
بازنگــری گســترده در کوریکولــوم داروســازی، 
بایــد سنجشــی دربــاره اجرایــی شــدن اهداف 
ایــن طــرح هــم صــورت بگیــرد. قطعــاً تغییــر 
محتــوای آزمــون و تخصصــی شــدن آزمــون، 
از تصمیمــات درســت ایــن طــرح بــود. بــدون 
ــارت  ــواد و مه ــا س ــم ب شــک دانشــجویان ه
ــه  ــای داروخان ــتری وارد فض ــی بیش و آمادگ

می شــوند.
امیــد اســت کــه بــا همــت بیشــتر مســئولین 
ــازی،  ــجویان داروس ــی دانش ــرم و آگاه محت
ــن رشــته در  ــه روز شــاهد پیشــرفت ای روز ب

ــز باشــیم. ــران عزی ای

فرصت های شغلی دانشجویان داروسازی

شــاید بار هــا پیــش آمــده باشــد کــه از پــدر، مــادر و یــا ســایر بزرگترهــای خانــواده جماتــی ایــن چنینــی بــه گوشــمان خــورده 
باشــد کــه »مــن از ۱۴ ســالگی کار می کــردم و کمــک خــرج خانــواده بــودم. بــه ســن تــو کــه رســیده بــودم دو تــا بچــه داشــتم!«. 
ــجویان  ــود؛ دانش ــی ش ــده م ــر دی ــا کمت ــل م ــی در نس ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــاله ای اس ــا Youth Work مس ــی ی کار دوره جوان
داروســازی نیــز عمومــا از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و اکثــرا تــا حــدود 2۳ ســالگی تجربــه ای از کار در اجتمــاع ندارنــد. در ایــن 
نوشــتار بــه موضــوع کار دانشــجویی بــرای دانشــجویان داروســازی مــی پردازیــم، فرصــت هــای مختلــف را برشــمرده و بــا ذکــر مزیــت 

هــا و چالــش هــای موجــود، از دیــدگاه هــای موافــق و مخالــف آن را بررســی مــی کنیــم.
قائم مقام مسئول فنی

فعالیــت دانشــجویان در داروخانــه بــه عنــوان قائــم مقــام مســئول فنــی، طبــق قانــون منــوط بــه صــدور مجــوز کار از دانشــکده اســت. 

ایــن اجــازه پــس از قبولــی در آزمــون جامــع ۱80 واحــدی، تنهــا یــک بــار در ســال و بــرای 
مــدت حداکثــر 6 مــاه صــادر مــی شــود.

مدرپ
جایــگاه Medical Sales Representative یــا MedRep فــردی اســت کــه بــه عنــوان 
نماینــده علمــی شــرکت هــای تولیــد یــا توزیــع دارو، مشــاوره هایــی بــه پزشــکان و داروســازان 
شــاغل مــی دهــد. ایــن مشــاوره هــا در نهایــت بــه افزایــش نســخه شــدن یــا فــروش داروهــای 
مــورد نظــر شــرکت مــی انجامــد. عــاوه بــر پیــش نیازهــای علمــی، ویژگــی هــای شــخصیتی 
مناســب نیــز بــرای موفقیــت در ایــن شــغل حائــز اهمیــت اســت؛ مــدرپ بایــد فــردی بــرون 
گــرا، بــا پشــتکار و دارای روابــط عمومــی بــاال باشــد. همچنیــن آشــنایی بــا اصــول بازاریابــی و 
مدیریــت مالــی نیــز بــرای ایــن افــراد ضــروری اســت. ســاعت کاری آن هــا معمــوال 8 ســاعت 
در روز بــوده و از مزایایــی ماننــد بیمــه و بهــره منــدی از ســهمی از فــروش نیــز برخوردارنــد.

مزیت های کار دانشجویی
ــا  ــان ب ــجو همزم ــت. دانش ــتر آنهاس ــازی بیش ــجویان، توانمندس ــری دانش ــت اول بکارگی مزی
تحصیــل خــود مــی توانــد در زمینــه ای کســب مهــارت کــرده و شــرایط را بــرای یافتــن شــغل 
مناســب پــس از تکمیــل تحصیــات، بیــش از پیــش فراهــم کنــد. دانشــجویی کــه در حیــن 
ــا کارهــای اداری و مدیریتــی آشــنا مــی شــود، در آینــده مــی  ــا ب تحصیــل کار مــی کنــد ی

توانــد فــرد موثرتــری بــرای جامعــه باشــد.
کســب درآمــد و تامیــن بخشــی از هزینــه هــای تحصیــل، امتیــاز دیگــر کار دانشــجویی اســت. 
ــب  ــود کس ــرای خ ــابقه کاری را ب ــجویی س ــای دانش ــب کاره ــجویان در قال ــاوه دانش ــه ع ب
مــی کننــد کــه در شــرایطی کــه اغلــب کارفرمایــان، از کارجویــان تقاضــای ســابقه کار مــی 
ــود. همچنیــن کار دانشــجویی ضمــن ایجــاد حــس مشــارکت  کننــد بســیار مفیــد خواهــد ب
در دانشــجویان و پویایــی محیــط دانشــگاه، موجــب درک صحیــح تــر آن هــا از فضــای کاری 
رشــته شــان شــده و بــا توجــه بــه دسترســی بیشــتر آنــان بــه نهادهــای آموزشــی و اجرایــی 
دانشــگاه، انتقــال مطالبــات بیشــتر و پیگیــری و رفــع مشــکات مؤثرتــر واقــع خواهــد شــد.

چالش های کار دانشجویی:
ــن  ــه همی ــد آنهاســت. ب ــزان درآم ــای دانشــجویی می ــاط ضعــف کاره ــن نق یکــی از بزرگتری
ــی  ــگاری« م ــی »بی ــه نوع ــر عامیان ــه تعبی ــده و ب ــم فای ــل بســیاری کار دانشــجویی را ک دلی
ــه  ــت ک ــه ای اس ــت دارد لطم ــز اهمی ــیار نی ــه بس ــجویی ک ــر کار دانش ــش دیگ ــد. چال دانن
ــی  ــم تجربگ ــر ک ــی دیگ ــکل اصل ــازد. مش ــجویان وارد س ــل دانش ــد تحصی ــه رون ــد ب می توان
دانشــجویان در محیــط کار اســت. ایــن موضــوع از طرفــی زمینــه ســاز دخالــت ســایر همــکاران 
غیرمتخصــص )همچــون تکنســین هــای داروخانــه( در وظایــف آن هــا شــده و از ســوی دیگــر 
ــا  ــتاران را ب ــکاران حیطــه ســامت همچــون پزشــکان و پرس ــایر هم ــه س ــکان مشــاوره ب ام
مشــکل مواجــه کــرده و اعتمــاد آن هــا نســبت بــه جایــگاه مســئول فنــی داروخانــه را کاهــش 

می دهــد.
امــا شــاید اصلــی تریــن چالــش موجــود در فضــای کار دانشــجویی داروســازی کــه سالهاســت 
ــی  ــر منف ــت، تاثی ــده اس ــته گردی ــن رش ــف ای ــاف مختل ــان اصن ــه می ــث و مناقش ــل بح مح
ــذارد. از  ــل بگ ــارغ التحصی ــازان ف ــازار کار داروس ــر ب ــجویان ب ــد کار دانش ــه می توان ــت ک اس
طرفــی مؤسســین داروخانــه هــا ترجیــح مــی دهنــد بــه دلیــل حقــوق کمتــر از دانشــجویان 
ــی  ــی و مال ــرایط قانون ــه روز ش ــدن روز ب ــوارتر ش ــا دش ــر ب ــرف دیگ ــد؛ از ط ــتفاده کنن اس
ــه، بــر شــمار فــارغ التحصیانــی کــه متقاضــی حضــور بــه عنــوان مســئول  تاســیس داروخان
ــان و توجــه  ــارغ التحصی ــده شــغلی ف ــن آین ــزوده می شــود. در نظــر گرفت ــی هســتند اف فن
بیشــتر بــه اثــرات و منافــع درازمــدت، از جملــه مــواردی هســتند کــه در تصمیمــات مربــوط 

ــد. ــه ماحظــه ی بیشــتری دارن ــاز ب ــه کار دانشــجویان داروســازی نی ب
بــا در نظــر گرفتــن مطالــب مطــرح شــده، نظــر شــما چیســت؟ در فضــای نــه چنــدان آرام و 
مشــخص موجــود میــان مؤسســین داروخانــه، دانشــکده هــای داروســازی، معاونــت غــذا و دارو، 
داروســازان و دانشــجویان داروســازی، در کل کار دانشــجویی مفیــد اســت یــا خیــر؟ اگــر بلــه 

بــا کــدام شــرایط؟ 
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هیات تحریریه این شماره:
 آلودگی های دارویی، تهدیدی جدی برای محیط زیست

سارا صحیحی   فاطمه راس زن   علیرضا آسایش   کوثر صدقی
 محدثه اسدی  

فرهنگی
مقدمه

مــا از گذشــته تــا کنــون، بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم خســارت 
هــای جبــران ناپذیــری بــه محیــط زیســت وارد کــرده ایــم امــا زمانــی که 
تاثیــر متقابــل محیــط زیســت بــر زندگــی و ســامت انســان را در نظــر 
ــن تخریــب هــا را بیشــتر  ــرای اصــاح ای ــم، اهمیــت تــاش هــا ب بگیری
ــه ســامت انســان و  ــائلی ک ــی از مس ــروزه یک ــم )۱(. ام ــی کنی درک م
ــا  محیــط زیســت را تهدیــد مــی کنــد بحــث آلودگــی دارویــی اســت. ب
توجــه بــه پیشــرفت علــم و فنــاوری و افزایــش جمعیــت، نیــاز بشــر بــه 
داروهــا و مــواد بهداشــتی افزایــش یافتــه اســت. افزایــش تولیــد، مصــرف 
ــادی از  ــر بســیار زی ــه ورود مقادی ــواد منجــر ب ــن م ــع نامناســب ای و دف
آنهــا بــه محیــط   زیســت )بــه ویــژه محیــط هــای آبــی( و ایجــاد مشــکات 

زیســت محیطــی شــده اســت )2(. 
ــا،  ــا، NSAID ه ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــف از جمل ــی مختل ــاده داروی ــوع م ــش از 200 ن بی
ــاده  ــی مناطــق دور افت ــه حت ــد ک ــت شــده ان ــوس یاف ــای اقیان ــا و ... در ّآب ه اســتروژن ه

ــد )۱(. ــوده ان ــان نب ــا در ام ــی ه ــن آلودگ ــز از ای ــوب نی قطــب جن
مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه داروهــای بــه جــا مانــده در کارخانــه هــای تولیــد کننـــده، 
داروهـــاي تـــاریخ گذشــته و اضافــه بــر نیــاز بیمــاران و داروهاي مصرف شــده توســط انســـان 
و حیـــوان بـــه محـــیط زیســـت وارد مـــی شـــوند. داروهــاي مصرفــی توســط انســان، منبــع 
اصلــی آلودگــی شــناخته شــده انــد. بــه علــت حالیــت بــاالي داروهــا، احتمـــال وجـــود آن 
هــا در منابــع آبــی بســیار بیشــتر اســت. پســماندهای دارویــی مــی تواننــد از خــود دارو یــا 
مشــتقات آن باشــند. سیســتم هــای تصفیــه پســاب هــم اکنــون قــادر بــه جــدا کــردن داروهــا 
ــداری پســماند  ــی شــک دارای مق ــا ب ــه ه ــه خان از پســاب نیســتند و خروجــی هــای تصفی

دارویــی هســتند )2(.
اثرات زیست محیطی پسماندهای دارویی

۱.  تغییرات بیوشیمیایی و جمعیتی
آلودگــی هــای دارویــی مــی تواننــد منجــر بــه تغییراتــی در گســتره ی بیوشــیمیایی ســلولی 

تــا تغییــرات در جمعیــت یــا حتــی اکوسیســتم شــوند )۳(.
تمــاس طوالنــی مــدت بــا ترکیبــات پیچیــده دارویــی حتــی در غلظــت هــای کــم، ممکــن 
اســت باعــث آســیب هــای حــاد و مزمــن، تغییــرات رفتــاری، تجمــع در بافــت هــا، آســیب 
هــای جنســی و مهــار تکثیــر ســلولی در آبزیانــی کــه در رودخانــه زندگــی مــی کننــد شــود. 
چندیــن مطالعــه نشــان داده انــد کــه ماهــی هــای در معــرض فاضــاب، مــی تواننــد دچــار 
ــی  ــرض ســطوح خیل ــه در مع ــی ک ــی های ــن، ماه ــر ای ــاوه ب ــوند؛ ع مشــکات جنســی ش
ناچیــز از داروهــای کنتــرل بــارداری )در دامنــه ی غلظتــی موجــود در محیــط زیســت( بــوده 
انــد، دچــار کاهــش چشــمگیر بــارداری موفقیــت آمیــز مــی شــوند؛ در نتیجــه ایــن آلودگــی 

هــا مــی تواننــد اثراتــی بــر میــزان جمعیــت نیــز داشــته باشــند )۴(.
 بــه نظــر مــی رســد داروهــای موجــود در محیــط زیســت بیشــتر باعــث بــه خطــر افتــادن 
بهداشــت محیــط زیســت مــی شــوند و کمتــر بــر ســامت انســان اثــر مــی گذارنــد؛ در ایــن 
میــان چنــد اســتثنا وجــود دارد. ترکیبــات فعــال کننــده سیســتم اندوکریــن و هورمــون هــا، 
ــاوه برخــی  ــه ع ــد. ب ــا تداخــل ایجــاد کنن ــل جنســی در انســان ه ــا تکام ممکــن اســت ب
داروهــای ضــد ســرطان حتــی در مقادیــر بســیار پاییــن ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســمیت 

شــدید شــوند )5(.
ــن اســت از  ــات ممک ــن ترکیب ــل ماحظــه ای ــرات قاب ــه اث ــد ک ــی دهن ــا نشــان م ــه ه یافت

آلودگی های آلودگی های دارودارویییی
 تهدیدی جدی برای محیط زیست تهدیدی جدی برای محیط زیست
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طریــق انتقــال بــه شــبکه غذایــی مشــاهده شــود؛ بــرای مثــال دیکلوفنــاک 
اثــرات منفــی چشــمگیری بــر جمعیــت کرکــس هــای ناحیــه جنــوب آســیا 
ــرا کشــف شــده داروی  ــای دیگــر داشــته اســت و اخی ــکان ه و احتمــاال م

ــات اســت )۳(. ــرات روی حیوان کتوپروفــن نیــز دارای همیــن اث
ــا و  ــک ه ــی بیوتی ــا، آنت ــی توموره ــات آن، آنت ــد و ترکیب ــد ی ــوادی مانن م
اورگانــو هالــوژن هــا غالبــا بــدون هیــچ گونــه تجزیــه ای از تصفیـــه خـانـــه 
ــادل  ــم زدن تـعـ ــر ه ــا ب ــد ب ــی توانن ــوند و م ــی ش ــارج م ــاب خ ی فاض
بیولوژیکــی، محیــط زیســت را آلــوده کننــد. آنتــی بیوتیــک هــا در محیــط 
ــن  ــرده و از ای ــدا ک ــع پی ــات تجم ــاک و رسوبـ ــد در خ ــی توان ــت م زیس
ــوند.  ــتم ش ــی اکوسیس ــرد طبیع ــی روی عملـکـ ــرات منف ــث اث ــق باع طری
میکروارگانیســم هایــی کــه در معــرض آالینــده هــا قرار دارند بـــرای ســازش 
ــه  ــی شــوند ک ــی در خــود م ــه ایجــاد تغییرات ــور ب ــا، مجب ــط و بق ــا محی ب
ــود  ــی ش ــناخته و خطرناک ــای ناش ــاری ه ــروز بیم ــث ب ــت باعـ ــن اس ممک
کــه حداقــل در ســال هـــای اولیــه غیرقابــل کنتــرل باشــد. اثــر مهــم دیگــر 
آالینـــده هــای دارویــی، تحــت تاثیر قــرار گرفتن حیات وحـــش و زنـدگـــی 
جانــواران زنــده و پرنــدگان مــی باشــد؛ مثــل ماهــی هایــی کــه تحــت تاثیــر 
متابولیــت هــای اتینیــل اســترادیول قــرار گرفتنــد یــا جمعیــت کرکــس هــا 

ــوده، کشــته شــدند )6(.  ــا خــوردن طعمــه هــای آل کــه ب
۲.  مقاومت آنتی بیوتیکی

ــی، حضــور آنتــی بیوتیــک هــا  ــرات بالقــوه آالینــده هــاي داروی یکــی از اث
در منابع آبـــی و فاضـــاب شـــهري اسـت کـــه سـبب مقاومـــت میکروبی و 
افزایــش مقاومــت دارویــی در انســان هــا و جمعیـــت میکــروب هــاي بیماري 

زا در محیــط زیســت مــی شــود )2(.
ــای  ــاری ه ــان بیم ــرای درم ــترده ای ب ــور گس ــه ط ــا ب ــک ه ــی بیوتی آنت
ــا  ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــا ک ــوند. از آنج ــی ش ــد و مصــرف م ــی تولی باکتریای
فقــط تــا حــدی متابولیــزه مــی شــوند )بیــش از 70 درصــد آنتــی بیوتیــک 
هــای اسـتـفـــاده شــده بــدون تغییــر از بــدن دفــع مــی گردنــد(، بــه صورت 
غیــر متابولیــزه و دســت نخــورده در محیــط آزاد مــی شــوند. آنتــی بیوتیــک 
هــا در لجــن، آب آشــامیدنی، فاضــاب، آب هــای ســطحی، خــاک، آب هــای 
زیرزمینــی و رســوبات کشــف شــده انــد .آنتــی بیوتیــک هــای باقــی مانــده 
بــه راحتــی از بیــن نمــی رونــد؛ بنابــر ایــن مــی تواننــد بــرای مــدت طوالنــی 
در محیــط باقــی بماننــد. امــروزه یــک نگرانــی جهانــی بــرای حــذف آنتــی 
ــث  ــد باع ــی توانن ــا م ــن داروه ــرا ای ــط وجــود دارد زی ــا از محی ــک ه بیوتی
ایجــاد نســلی از باکتــری هــای مقــاوم در برابــر آنتــی بیوتیــک هــا و ژن های 
ــرای اکوسیســتم و  ــزرگ ب مقاومــت آنتــی بیوتیکــی شــوند کــه تهدیــدی ب
ســامت انســان اســت )7(. مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در دراز مــدت ممکــن 
اســت جمعیــت انســان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و منجــر بــه افزایــش مرگ 
و میــر شــود. مشــخص شــده اســت کــه آنتــی بیوتیــک هــا باعــث کاهــش 

رشــد جلبــک هــا، گیاهــان آبــزی و باکتــری هــای محیطــی مــی شــوند. 
آنتــی بیوتیــک هــا بــه طــور وســیعی در دامـــداری نیــز اســتفاده مــی شــوند 
کــه بــه واســطه اســتفاده از مــواد دفعــی دام هــا بــه عنــوان کــود، اراضــی 
کشــاورزی را آلــوده مــی کننــد. بارندگــی، مــواد فعــال دارویــی را از خــاک 
ــتفاده از  ــد. اس ــی کن ــهری م ــای ش ــته و وارد آب ه ــطحی شس ــای س ه
گیاهــان و فــرآورده هــای حیوانــی کــه حـــاوی داروهـــا هســتند باعــث ورود 

ایــن آالینــده هــا بــه بــدن انســان مــی شــوند )8(.
نگرانــی مهمــی کــه از ورود بــی رویــه آنتــی بیوتیــک هــا بــه طبیعــت وجــود 
دارد، مقاومــت ســویه هــای مختلــف میکروارگانیســم هــا بــه آنتــی بیوتیــک 
ــه  ــوند، گون ــت وارد ش ــط زیس ــه محی ــا ب ــن داروه ــه ای ــی ک ــت. هنگام اس

هــای معمولــی از بیــن رفتــه و گونــه هــای جهــش یافتــه ی مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک 
ــا میکروارگانیســم  ــا بیمــار شــدن افــراد ب در  محیــط باقــی مــی ماننــد؛ در نتیجــه ب

هــای مقــاوم، پیچیدگــی زیــادی در درمــان ایجــاد مــی کنــد )۹(. 
در ایــران شــاخص میانگیــن اقــام دارویــی در هــر نســخه ۳ الــی ۴ عــدد مــی باشــد 
در حالــی کــه ســرانه جهانــی ایــن شــاخص 2 اســت. بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســاله 
و خریــد بــدون نســخه دارو توســط مــردم، نگرانــی بــرای کشــور ما بیشــتر وجــود دارد. 
اســتفاده ی بــی رویــه از دارو هــا یــک معضــل جهانــی اســت. ایــن موضــوع در مــورد 

آنتــی بیوتیــک هــا از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
راهکارها:

بــرای حــذف و یــا بــه حداقــل رســاندن میــزان آلودگــی دارویــی، بایــد هــر دو ســطح 
اســتفاده از دارو هــا و تصفیــه پســاب مــورد بررســی قــرار گیــرد )۱(. 

ــر  ــای موث ــی راهکاره ــرای طراح ــی ب ــای داروی ــه ه ــع زبال ــناختن مناب ــدا ش در ابت
ــا  ــداری داروه ــتفاده و نگه ــوه ی اس ــا، نح ــروش داروه ــت در ف ــت. دق ــروری اس ض
توســط بیمــار و طریقــه ی دفــع پســماند ایــن داروهــا جنبــه هایــی اســت کــه بایــد 
ــا در  ــع داروه ــای دف ــورد روش ه ــی در م ــن بررس ــد. آخری ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م
سراســر جهــان، طیــف متفاوتــی از رفتارهــا را در ایــن مقولــه بــه مــا نشــان مــی دهــد. 
ــن  ــداول تری ــه مت ــا اســتفاده در ســطل زبال ــن داروهــای ب ــال، ریخت ــوان مث ــه عن ب
روش دفــع در کشــورهای در حــال توســعه اســت، در حالــی کــه در کشــوری ماننــد 
ســوئد، مصــرف کننــدگان بــه احتمــال زیــاد داروهــای اســتفاده نشــده را بــه داروخانــه 

ــاز مــی گرداننــد )۱0(. هــا ب
اخیــرا راه هــای زیــادی بــرای جــدا کــردن آنتــی بیوتیــک هــا از پســاب مورد اســتفاده 
ــیمیایی و  ــی، ش ــده فیزیک ــه روش عم ــه س ــا ب ــن راه ه ــه ای ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق
ــی  ــی م ــای داروی ــی ه ــردن آلودگ ــن ب ــرای از بی ــی شــوند. ب ــی تقســیم م بیولوژیک
تــوان از تکنیــک جــذب بــا اســتفاده از نانــو لولــه هــای کربنــی، گرافــن اکســاید، زغال 
فعــال و اســمز معکــوس اســتفاده کــرد. همچنیــن روش هــای تجزیــه بیولوژیکــی و 
نیــز فرآینــد اکسیداســیون هــای پیشــرفته نیــز مــی تواننــد کمــک کننــده باشــند )۹(.

ایــن گونــه روش هــا نیــاز بــه تکنولوژی پیشــرفته و هـزیـنـــه هـــای زیــادی دارد و در 
حــال حاضــر بــرای اکثــر نقــاط دنـیـــا کـاربـــردی نیســت. عــاوه بر ایــن تعداد بســیار 
زیــاد و متنــوع ترکیبــات دارویـــی آزاد شــده بــا خصوصیــات و اثــرات متفــاوت، نیــاز 

بــه برنـامـــه ریـــزی بســیار وســیع دارد کــه هزینــه بــر و زمــان گیــر می باشــد )6(.
ــا  ــازگار ب ــه ی س ــود یافت ــانی بهب ــای دارو رس ــامانه ه ــتفاده از س ــر، اس روش دیگ
طبیعــت مــی باشــد تــا میــزان حداقلــی داروهــا بــرای ورود بــه محیــط زیســت باقــی 
بمانــد؛ البتــه  در کنــار آن بایــد در قســمت تصفیــه پســاب تکنولــوژی هــای پیشــرفته 
و بــه روز بــه کار رود زیــرا کمتریــن میــزان داروی ورودی بــه طبیعــت نیــز مــی توانــد 

آســیب هــای جبــران ناپذیــری ایجــاد کنــد.
در انتهــا بایــد خاطــر نشــان کنیــم کــه زمیــن مــا از فــرط آلودگــی هــا بــه مرز هشــدار 
رســیده اســت و تنهــا زمــان محــدودی بــرای نجــات آن باقــی مانــده؛ قبــل از ایــن کــه 

اوضــاع از دســت مــا خــارج شــود و تغییــرات بــزرگ بــه وقــوع بپیونــدد.

1. Murdoch K. Pharmaceutical pollution in the environment: issues for Australia, New Zealand and Pacific island countries. National Toxics Network. 2015 May:1-36.
2. Sayadi AR, Asadpour M, Shabani Z, Sayadi MH. Pharmaceutical pollution of the eco-system and its detrimental effects on public health. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 
2012;11(3):269-84.
3. Klimaszyk P, Rzymski P. Water and aquatic fauna on drugs: what are the impacts of pharmaceutical pollution?. In International Symposium on Water in Environment 2017 Nov 22 (pp. 255-278). 
Springer, Cham.
4. Patneedi CB, Prasadu KD. Impact of pharmaceutical wastes on human life and environment. Rasayan Journal of Chemistry. 2015;8(1):67-70.
5. Kummerer K. Pharmaceuticals in the environment. Annual review of environment and resources. 2010 Nov 21;35:57-75.

 .62-50:)۱0(۴;۱0 Aug 20۱6 .6.  ناصح, نگین, باریک بین, بهنام, تقوی, لعبت, ناصری, محمد علی. تاثیرات مخرب آلودگی آنتی بیوتیک ها بر محیط زیست و بررسی کارآیی روش های مختلف در حذف آن ها از پساب های آلوده. پرستار و پزشک در رزم
7. Wang J, Zhuan R, Chu L. The occurrence, distribution and degradation of antibiotics by ionizing radiation: an overview. Science of the Total Environment. 2019 Jan 1;646:1385-97.
8. Bengtsson-Palme J, Gunnarsson L, Larsson DJ. Can branding and price of pharmaceuticals guide informed choices towards improved pollution control during manufacturing?. Journal of Cleaner 
Production. 2018 Jan 10;171:137-46.
9. Tarfiei A, Eslami H, Ebrahimi AA. Pharmaceutical Pollution in the Environment and Health Hazards. Journal of Environmental Health and Sustainable Development. 2018 Jun 10;3(2):492-5.
10. Vatovec C, Van Wagoner E, Evans C. Investigating sources of pharmaceutical pollution: Survey of over-the-counter and prescription medication purchasing, use, and disposal practices among 
university students. Journal of environmental management. 2017 Aug 1;198:348-52.



 The Earth
 is what we
 all have in
 common .


