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مقدمه

زیرعنوان باال مطالبی از رازی  20ســال پیش در همین ماه ارایه میشــود .گذشــت  30ســال از انتشــار
اولیــن شــماره رازی ،نامه اعمالمان را آنقدر قطور و ســنگین کرده اســت که بشــودگاه کــه دلمان تنگ
آن روزها میشــود ،به شــماره ســنگین و وزین صحافی شــده هر ســال نگاهی بیاندازیــم ،تورقی بکنیم
صفحاتی چند از آنها را بخوانیم و . . .حالمان خوب شود .آنقدر انرژی بگیریم که همچون مدیرمسؤول
محترم و ســردبیر نازنین پا بر زمین محکم کنیم که« :به هر حال ما ادامه خواهیم داد» .این ســر زدنها به
شمارههای پیشین ایدهای را در ذهن نشاند که گزیدههایی از همان شماره و صفحات مشابه ماه انتشاراتی
فعلیمان گزین کنیم و شما را نیز در این «دلشدگی»با خودمان شریک نماییم.
خوانندههای قدیمی آن روزها برایشــان زنده میشود و تازه خوانندههای رازی هم پی میبرند که بیست
سال پیش رازی در مورد عرصه دارو در ایران و جهان چه نوشت.
به هر حال ،به جستجوی زمان از دست رفته برآمدیم که با قدری اغراق و اغماض و با استعارهای ادبی
«بهشت گمشده» دست به قلمهای رازی بوده است ،بهشت گمشدهای که گفتهاند:
«بهشت گمشده» همان گذشتهای است که برای همیشه از دست دادهایم ولی ما قطعاتی از آن گذشته
را در جلدهای صحافی شده از تعرض زمانه مصون داشتهایم.
***
مطالب این شماره گزیدهها به شرح زیر است:
 1ـ فهرست مطالب در شماره دی ماه  / 1379به کوشش دکتر مجتبی سرکندی
 2ـ حق انحصاری تولید  /دکتر فریدون سیامکنژاد
 3ـ خطرات استفاده از داروهای گیاهی  /ترجمه :دکتر ثریا منتظری
 4ـ آلودگی داروها  /دکتر ناصر آزادهنیا
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فهرست مقالههای دی ماه 1379
تهیه و تنظیم :دکتر مجتبی سرکندی

عنوان
سرمقاله

حق انحصاری تولید  /دکتر فریدون سیامکنژاد
بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مبتالیان به میگرن  /دکتر محمود بهزاد
خطرات استفاده از داروهای گیاهی  /دکتر ثریا منتظری

علـمی

میگرن در زنان  /دکتر پریسا گازرانی
گیاهان دارویی و نارسایی قلب  /دکتر فراز مجاب
موپیروسین و پیدایش مقاومت نسبت به آن  /دکتر ناهید نباتدوست
آشنایی با داروی ضدافسردگی ترازودون  /دکتر سیدمهدی موسوی ،دکتر رضا رحیمی ،دکتر نرگس موسوی
نمایه مقاالت سال  11ماهنامه دارویی رازی  /واحد نظرسنجی و آمار ماهنامه دارویی رازی
آلودگی داروها  /دکتر آزادهنیا

اجـتـمـاعـی

چگونه با بیمار خود ارتباط برقرار کنیم  /دکتر بهنام اسماعیلی
سیری در اینترنت (قسمت ششم)  /ابراهیم سعادتجو
جدول علمی رازی دی  / 1379دکتر مرتضی ثمینی
دیدگاه  /دکتر حسین امیرعضدی
رازی و خوانندگان
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سال  2000سرآغاز دوره بسیار مهمی برای صنایع
داروســازی جهان به شمار میرود .طی این دوره که
تا ســال  2005ادامه خواهد داشت Patent ،یا حق
انحصاری تولید بســیاری از اقــام پرفروش دارویی
بــه اتمام خواهد رســید .از جمله این اقالم ،میتوان
به قرص  Losecیا امپرازول ســاخت شــرکت آسترا
ـ زنکا اشــاره کرد .براســاس ارزیابیهای انجام شده
حــدود  50دارو از  100فرآورده دارویی پرفروش دنیا
طی این دوره  5ساله از  Patentخارج خواهند شد.
در چنین حالتی و با انقضای  Patentهر دارو تعداد
زیادی از شــرکتهای ژنریک ساز فرآورده مذکور را
به بازار عرضه میکنند .بهطور طبیعی قیمت ارزانتر
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فرآوردههای ژنریک کاهش شدید و قابل توجه فروش
داروی اصلی را به دنبال دارد.
در این حالت ،شرکتهای اصلی داروسازی مجبور
به اتخاذ خط مشــیهای درازمدت جدیدی هســتند
که بتوانند در رقابت با ســازندگان ژنریک و یا تجاری
داروهــای خود رقابت کرده و ســهم خــود را از بازار
مصرف حفظ کند .در این زمینه بهترین مثال قرص
 Zantacیا رانیتیدین ســاخت شرکت گالکسوولکام
است که انقضای  Patentآن در سال  1997شرکت
مذکور را مجبور به اتخاذ تدابیر تدافعی خاص در برابر
رقبای جدید نمود.
فــروش این دارو بیش از حد مورد انتظار ســازنده

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

کاهش داشته است Patent .این دارو در آمریکا در
جوالی ســال  1997به اتمام رســید و تا پایان اکتبر
همان ســال سازندگان داروهای ژنریک بیش از 60
درصد بازار را تصاحب کرده و فروش قرص Zantac
به شــدت کاهش یافت .تالش و تدابیر اتخاذ شــده
توســط شرکت گالکســوولکام از جمله عرضه سریع
فرآوردههــای جدیدتــر به منظور حفــظ بازار مصرف
چندان موفق نبوده و هرگز به سطح فروش Zantac
نرسیده است.
بــازار آمریکا برای ژنریک ســازان دارای جذابیت
خاصی است ،زیرا برابر قوانین این شرکتها میتوانند
قبل از انقضای مدت  Patentهر دارو شکل ژنریک
آن را تولید و به ثبت رسانده و بالفاصله پس از انقضای
مدت  Patentداروی مذکور را به بازار عرضه کنند .از
آن مهمتر این که اولین شرکت درخواستکننده ثبت
فــرآورده ژنریک به مدت  3ماه بهطور اختصاصی در
بازار حضور خواهد داشت.
در مــورد قرص  Zantacشــرکت نووفــارم اولین
شرکت عرضهکننده رانیتیدین به بازار بوده که از حق
فوق استفاده کرده است .در حال حاضر ،این قوانین
مورد توجه سایر کشورها از جمله جامعه اروپا نیز قرار
گرفتــه و آنها نیز به دنبال وضع قوانین مشــابهای
هستند .بهطور مثال ،قوانین مشابهای در مجارستان
و فرانســه به ثبت رســیده و در ژاپن نیز شرکتهای
ژنریک ساز مجاز شدهاند که قبل از انقضای Patent
هر دارو نسبت به انجام مطالعات برای تولید آن اقدام
نماینــد .این قانون زمانی در ژاپن به تأیید رســید که
شکایت شرکت گالکسوولکام از  6کارخانه داروسازی

ژنریک ساز ژاپن که تالش میکردند داروی Zovirax

(اســیکلوویر) را در برنامه تولید خــود قرار دهند تا با
انقضای حق  Patentاین دارو به سرعت به بازار وارد
شوند .شــکایت مذکور توسط دادگاه عالی ژاپن وارد
تشخیص داده نشد.
مطالعات نشــان میدهد که اغلــب داروهایی که
امــروزه از حالــت  Patentخارج میشــوند ،دارای
فروشــی بیش از یک میلیارد دالر در ســال هستند.
عرضــه فرآوردههای ژنریک ضربه شــدیدی به این
فروش وارد کرده و از این رو ،شــرکتهای ســازنده
فرآوردههای تجاری را مجبور میسازد که از قبل برای
رفع این مشکل تدابیری اتخاذ نمایند.
انجام تحقیقات گسترده تحقیق و توسعه به منظور
عرضــه هر چه بیشــتر محصوالت جدیــد مهمترین
اقدام شــرکتهای داروســازی بزرگ جهت جبران
فروش از دست رفته اقالم قدیمی است .تولید تحت
لیسانس دارویی که از  Patentخارج شدهاند و خرید
شرکتهای ژنریک ساز از جمله دیگر خط مشیهای
قابل ذکر هستند .توزیع اختصاصی داروهای موفق
و پرفروش ســایر شرکتها نیز مورد توجه تعدادی از
شرکتهای بزرگ داروسازی قرار دارد.
بهطور مثال ،طی فاصله زمانی کوتاهی  4فرآورده
ســاخت شرکت فایزر از  Patentخارج خواهند شد،
در حالــی که عرضه  Viagraفروش باالی شــرکت
را تضمین کرده و در عین حال شــرکت فایزر پخش
تعدادی از اقالم پرفــروش از جمله قرص Lipitor
(آتراواستائین) ساخت وارنر ـ رامبرت و )(Celecoxib
 Celebrexســاخت شرکت  Searleرا توسط شبکه
پیدرپی 370
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بازاریابی و توزیع گســترده و قوی خود عهدهدار شده
اســت .این قرارداد باعث شــد که فــروش  4میلیارد
دالری پیشبینی شــده  Lipitorبرای سال  99برابر
بعضی آمار منتشره تا  10میلیارد افزایش یابد .تا پایان
سال  2000حدود  25درصد سود حاصل برای فایزر
از طریــق فروش همین دارو خواهد بود .اهمیت این
رقم زمانی روشنتر میشود که بدانیم فروش مجموع
سه داروی پرفروش فایزر که در سال  98از Patent
خارج شدهاند ،حدود  2/5میلیارد بوده است .تا سال
 2007چهارمین داروی پرفــروش فایزر Norvasc
(آملودیپین) نیز از  Patentخارج خواهد شد که درآمد
فایزر از محل فروش آن حدود  2/6میلیارد دالر است.
طی ســال آینده میالدی تعــدادی از اقالم دارویی
پرفروش آســترا ـ زنکا نیز به همین سرنوشــت دچار
خواهند شد .گفته میشود یکی از دالیل ادغام این دو
شــرکت مقابله با افت شدید فروش ناشی از امر فوق
بوده است .داروهای مهم آستر ـ زنکا که از Patent
خارج خواهند شــد عبارتند از( Losec :امپرازول)،
( Nolvadexتاموکســی فن) و  Zestrilکه از جمله
پرفروشترین مهارکنندههای آنزیم مبدل آنژیوتاسین
است Esomeprazole.ایزومر منفرد امپرازول است
که ادعا میشود در درمان عرضه فرموالسیونهای
جدید از جمله  Multi-unit pellet systemاست که
گفته میشود موجب تجدید حیات این دارو میگردد.
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در سال  ،1998سازمان  FDAآمریکا کاربرد جدیدی
را برای  Nolvadexتأیید نمود که براســاس آن این
دارو به منظــور پیشگیری در زنانی که در خطر بروز
سرطان پستان قرار دارند بهکار میرود .برابر قرارداد
منعقده دو شرکت آسترا ـ زنکا و روش جهت بازاریابی
و فروش  Nolvadexدارویی بازار در آمریکا همکاری
خواهند کرد.
در مورد داروی  Zestrillنیز عالوه بر کاربرد قبلی
فشارخون و نارســایی احتقانی قلبی ،شرکت آسترا ـ
زنکا دو کاربرد جدید سکته قلبی و مشکالت کلیوی
و عروق شــبکیه در بیماران دیابتی را به تأیید رسانده
که تا حدی فروش آن را باال خواهد برد.
شــرکت  Merckآمریکا عالوه بر تالش به منظور
عرضــه داروهــای جدیدتر توجه زیــادی به افزایش
تبلیغات و استفاده نیروهای کارآمد بیشتر برای ارتباط
با پزشــکان مبذول کرده اســت .این امر باعث شده
است که تا سال  98از  Patentخارج شده بودند ،طی
سال مذکور به حدود  9میلیارد دالر برسد.
به هر حال ،انجام مطالعات تحقیق و توسعه ،خط
مشی اصلی و مهم کلیه شرکتهای داروسازی بزرگ
در برخورد با مســأله کاهش فروش داروهای قدیمی
اســت .مطالعات مذکور بر یافتن روشهای درمانی
هرچه اختصاصیتر و مؤثرتر متمرکز شدهاند.
دکتر فریدون سیامک نژاد

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

مقدمه

مصــرف داروهــای گیاهــی در افــراد مبتــا به
بیماریهای مختلف مانند آرتریت ،افسردگی ،دیابت،
بینظمی قاعدگی و مشکالت ریوی بهعنوان درمان
در حال افزایش میباشد ،گرچه اثرات منفی زیادی در
رابطــه با ترکیبات گیاهی وجود دارد .در این مقاله به
عوارض جانبی بالقوه در گیاهان مختلف ،استاندارد
نبــودن و عدم کنترل آنها که خــود عوامل مؤثری
در آلودگــی و ســمیت محصوالت گیاهی هســتند،
پرداخته میشود.
گیاهــان برای مقاصد پزشــکی از ابتــدای تاریخ
نگاشــته شده ،اســتفاده میشــدهاند ،بســیاری از
داروهای مدرن از قبیل دیژیتال ،آتروپین و مشتقات
مخدر از گیاهان بهدســت آمدهاند .پزشکان ممکن

اســت گیاهان را برای مشــکالت گوناگون نســخه
کنند :بابونه گاوی ( )Feverfewبرای میگرن ،سیر
در درمان باال بودن چربی خون ،یوهمبین برای نعوظ
( )Erectileغیرطبیعی و سنا در یبوست.
مطابــق آمار ،حدود  80درصــد از جمعیت جهان
برای مراقبت از سالمتی شان ،به درمانهای سنتی
اطمینان دارند و بخش بزرگی از درمانهای قدیمی
مستلزم اســتفاده از عصاره گیاهان یا ترکیبات فعال
آنها میباشــد .گیاهان مورد استفاده در بسیاری از
نقاط دنیا بهطور مداوم در حال افزایش میباشند.
از  114بیمــار که بهصورت تصادفی توســط یک
کلینیک دانشگاهی ایدز انتخاب شدند 25 ،نفر (22
درصد) طی  3ماه قبل از بررسی ،یک یا چند ترکیب
گیاهی را مصرف کــرده بودند .بیماران ،بهخصوص
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آنهایی که نژادشــان اروپایی یا آسیایی باشد ،اغلب
قبل از مالقات با پزشــک ،گیاهان دارویی استفاده
میکننــد .آنها ممکن اســت از درمــان بهکار رفته
توسط خانوادهشان در کشورهای قدیمی ،بهره ببرند یا
داروهای گیاهی که در فروشگاههای غذایی متداول
گردیده و توسط یک مراقب بهداشتی غیرپزشک به
آنها داده میشود ،یا دارویی را که توسط یک دوست
توصیه میگردد ،مصرف کنند.
گیاهــان ،ماننــد داروها موارد مصــرف و عوارض
جانبی معینی دارند (جدول  .)1اســتفاده صحیح از
گیاهان احتیاج به درک روشنی عملکرد آنها دارد.
اگرچه بیشــتر گیاهان سالم هســتند ،ولی میتوانند
مشکالتی را نیز به وجود آورند.
استاندارد و کنترل کیفیت ناکافی

بســیاری از گیاهــان بهصــورت چــای ،غــذا و
مکملهای غذایی فروخته میشوند و چون بهعنوان
دارو به فروش نمیرسند ،هیچ نیازی برای اثبات تأثیر
یا هشداری در مورد عوارض جانبی آنها وجود ندارد.
هنگامی که یک دارو تجویز میگردد ،مقدار مصرف
و کیفیت ماده کم و بیش تضمین شــده اســت ،ولی
چنین استاندارد یا کنترل کیفیتی برای فرموالسیون
گیاهی وجود ندارد .بنابراین ،بیماران باید آگاه باشند
که گیاهان را با احتیاط مصرف کنند.
بنابــر شــرایط آب و هوایــی و خاک محل رشــد
گیاهان ،قدرت اثر گیاهان میتواند متفاوت باشد .در
بیمارستان دانشگاه پزشکی و داروسازی Toyama
در ژاپــن ،گیاهان تازه از تمام نقاط جهان جمعآوری
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شــدهاند و هر  Batchمورد بررسی قرار گرفته است.
بســته به این که گیاهــان در کجا رشــد کرده و چه
مدت نگهداری شدهاند (تا چندین ماه) ،تفاوتهای
زیــادی در مورد میزان ترکیبات فعال وجود دارد .در
بیمارستان مذکور ،بسیاری از گیاهان تازه در محلی
با درجه حرارت کنترل شده برای اطمینان از کنترل
کیفیت آنها نگهداری میکردند.

در برخــی محصــوالت گیاهی،
ترکیبات سمی شامل حشرهکشها،
داروهای اعالم نشده و مواد شیمیایی
مشاهده گردیده است.
آلودگی ،نداشتن برچسب و عدم شناسایی گیاهان
نیز مشــکالت دیگری هســتند ،طبــق گزارشها،
فرآوردههای گیاهی همیشــه حاوی آنچه برچســب
آنها ادعا میکند ،نیستند و وقتی ترکیباتشان تجزیه
میشــوند ،ماده فعال مورد نظــر در فرآورده ،ممکن
ً
اســت اصال وجود نداشته باشد .همچنین ،اگر یک
واردکننده یا خرده فروش بهصورت اشتباهی گیاهی
را به جای دیگری قرار دهد ،مشکالت جدی میتواند
روی دهد.
بعضی اوقات بیماران حتی نمیدانند که چه دارویی
را دریافــت میکنند .برای مثــال ،بیمارانی که یک
پزشــک ســنتی را مالقات کرده و نسخهای به زبان
چینی برای فــرآورده گیاهی دریافت میکنند که در
ً
فروشــگاه گیاهــی چینی فروخته میشــود ،معموال
از محتویات نســخه اطالعی ندارنــد .اگر این افراد
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جدول  2ـ عوارض جانبی برخی از گیاهان دارویی
عوارض جانبی بالقوه

نام معمول

آریتمی خطرناک ،کالپس قلبی ـ عروقی

Aconite

تخلیه معدی ـ رودی ،اسهال پس از خوردن ،التهاب کلیوی ،درد شکمی ،درماتیت پس از مصرف
موضعی

Aloe

تخلیه معده ،اسهال

Buckthom bark

آزارون پیدا شده در برخی گونههای کاالموس ممکن است سرطانزا باشد

Calamus

آلرژی ،آنافیالکسیها (بهخصوص در افراد حساس به خانواده کمپوزیته) ،درماتیت تماسی

Chamomile

هپاتیت

Chaparral

آسیب کبدی

Comfrey

سقط جنین

Devps Claw

سقط جنین ،تأثیر روی سطوح استروژن

Dong Quai

درماتیت ،استفراغ ،اسهال ،بیاشتهایی ،نفخ ،فعالیت ضدپالکت

Garlic

هپاتیت

Germander

افزایش فشارخون ،اسهال ،عصبانیت ،افسردگی ،آمنوره ،بیخوابی ،راش جلدی

Ginseng

خشکی دهان ،تاری دید ،تسکین ،تاکیکاردی

Limsonweed

کاهش پتاسیم خون ،افزایش فشارخون ،احتباس آب و سدیم

Licorice

التهاب معدی ـ رودهای ،اثرات قلبی

Misiletoe

هپاتیت

Ragwort

اثرات بالقوه کارسینوژنیک ،خونریزی از بینی

Sassafras

اسهال ،درد عضالت شکم

Senna

توهم

wormwood
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دچار عوارض جانبی شوند ،نشان دادن این که علت
عارضه ،کدام ماده میباشد ،مشکل است.
ترکیبات سمی

گاهــی ترکیبات ســمی شــامل حشــرهکشها،
داروهای اعالم نشده و مواد شیمیایی در محصوالت
گیاهــی مشــاهده میگردند .فلزات ســنگین مانند
آرســنیک ،جیوه ،سرب و کادمیوم همانند داروهای
نســخهای فنیل بوتازون ،تستوسترون ،آمینوپیرین،
پردنیزولــون و دیازپــام نیز در داروهــای گیاهی پیدا
شدهاند.
عوارض جانبی مانند دپرســیون مغز اســتخوان،
افزایش فشــارخون ،ریتم قلبی نامنظم و خونریزی
غیرعــادی در  13بیمار آرتروزی کــه داروی گیاهی
( )Chuifong Toukuwanرا مصرف کرده بودند،
مشــاهده گردید .آنها دارو را با ســفارش پســتی از
هنگ کنــگ دریافت نموده بودند .آنالیز قرصهای
ً
ظاهرا گیاهــی ،وجود پردنیزولون ،ایندومتاســین و
سرب را نشان داد.
آگرانولوســیتوز و عفونتهــای تهدیدکننده در 4
بیمار که در حال مصرف داروهای گیاهی چینی برای
درمان آرتریت و کمردرد بودند ،مشــاهده گردید .این
داروها نیز محتوی آمینوپیرین و فنیل بوتازون بودند.
مرکــز پیگیــری واکنشهــای دارویــی کانــادا،
گزارشهایــی از واکنشهای ســوء دارویی نســبت
به بعضی داروهــای گیاهی چینــی محتوی فلزات
سنگین سمی مانند آرسنیک ،جیوه ،سرب و کادمیوم
دریافت کرده است .در ترکیبات مذکور فنیل بوتازون،
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پردنیزولون ،تستوســترون ،آمینوپیرین و دیازپام نیز
یافت گردیده است.
فلزات سنگین

اســتفاده عمدی از سرب در درمانهای سنتی در
بســیاری از جوامــع اتفاق میافتــد .گروهی از مردم
الئوس از یک ترکیب محتوی سرب pay-Loo-ah
استفاده میکنند و مواردی از سمیت سرب و آلودگی
با آرسنیک و جیوه گزارش شده است.
 Azarconمحتوی تتراکســید ســرب و Grela
محتوی اکســید سرب ،از داروهای مردمی مکزیک
هستند که اثرات سمی به وجود آوردهاند.
همچنین فلزات ســنگین در برخی از درمانهای
 Ayurvedaکه نوعی طب سنتی در هند میباشد،
بهکار رفتهاند .یک مرد  35ساله قرصهای Shakti
و  ،pushap dhanva Rasداروهــای ســنتی
 Ayurvedicبرای دیابت را در هندوستان خریداری
کرد .او بهخاطر مســمومیت جدی با ســرب ناشی از
مصرف این داروها در بیمارســتان انگلیســی کلمبیا
بستری گردید .قرصهای مصرفی او ،محتوی مقادیر
زیادی سرب ،جیوه و آرسنیک بودند.
یک مورد مشــابه از مسمومیت با سرب در مردی
کــرهای اتفــاق افتاد .این مرد چند بســته از گیاهان
خشــک شــده محتوی ( hai ge Fenپــودر نوعی
صدف خوراکی  )clamshellرا از یک مرکز گیاهان
دارویی چینــی در نیویورک خریداری کرده بود ،پودر
فاسد صدف خوراکی محتوی مقادیر زیادی سرب و
آرسنیک بود.
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پزشکان فرقه  ،Espirtismoیک سیستم عقیدتی
بومــی  Spiritualدر پــودر توریکــو و ســایر جزایــر
کاراییــب ،جیوه را بهعنوان خوشــبختی و همچنین
محافظت از شیطان و حسادت دیگران بهکار میبرند.
این روش درمان خطرناک است و میتواند منجر به
مسمومیت با جیوه شود.
اثرات جانبی سمی

بهطور کلی ،گیاهانی که پس از طی مدتی فاســد
نشوند ،ســالم هستند ولی در آنها نیز واکنشهای
ســمی مشاهده گردیده است .موارد سیانید سمی در
افرادی که دانهها ،پوسـ�ت یا برگهای زردآلو Cas� ،
 ،sava beansگیالس ،Choke cherries ،هلو،
آلو و ســایر میوهها را بعلیدهاند ،گزارش شــده است.
لیکوریس (عصاره شــیرین بیان) مورد اســتفاده در
درمان مشــکالت معــدی ـ رودهای ،میتواند باعث
کاهش پتاسیم خون ،افزایش فشارخون و نگهداری
آب و ســدیم و مشــکالت قلبی گردد .اعتقاد بر این
اســت که پوست ریشه  Sassafrasو  Calamusدر
حیوانات سرطانزا باشد.
در هنگ کنگ و استرالیا ،داروهای گیاهی چینی
محتوی ( Aconites caowuریشــه Aconitum
 )carmichaeliبــرای درمــان رماتیســم ،آرتریت،
کوفتگــی و شکســتگیها اســتفاده میشــود .این
گیاهــان محتوی مقادیر متفاوتــی از آلکالوییدهای
ســمی هســتند و میتوانند بهطور خطرناکی ســبب
ضربان نامنظم قلب ،کالپس قلبی ـ عروقی و حتی
مرگ گردند.

در  48زن پس از مصرف یک داروی گیاهی چینی
بهعنوان درمان کاهش وزن ،نارسایی کلیوی دیده شد.
ترکیبات گیاهی ممکن است محتوی آلودهکنندههای
نفروتوکســیک با منشــا قارچی یا گیاهی باشــند که
بهعنوان نفروتوکسی سیته به حساب میآیند.
 ،Ginmsengیــک داروی گیاهی معمول که به
نظر میرســد منافع بسیاری داشــته باشد ،میتواند
بالقوه سبب افزایش فشارخون ،عصبانیت ،راشهای
پوستی و بیخوابی گردد.
تخلیه روده ()Catharsis

بسیاری از بیماران معتقد هستند که مسهلهای
فروخته شــده به شکل چای یا گیاهان برای مصرف
قابل قبول هستند ،ولی استفاده مداوم از مسهلها در
درمان یبوست میتواند خطرناک باشد .مسهلهای
مورد استفاده میتوانند مشکل وابستگی یا روده تنبل
( )Lazy - bowelرا سبب گردند .بهعالوه ،بیمارانی
که بهطور ســرخود دارو مصــرف میکنند ،اغلب به
پزشــک مراجعه نمیکنند و بنابراین ،تشخیص یک
اختالل جدی ولی قابل درمان را به تأخیر میاندازند.
پوســت  ،Buckthornســنا ،ریشــه ریواس و حتی
گیاه شگفتانگیز صبر زرد ( )Aloe veraمیتوانند
بهصورت واضح اثرات تحریکی قوی مسهلی داشته
و اگر بهصورت نامشــخص مصرف شــوند ،ســبب
اسهال گردند.
اثرات آنتیکولینرژیک

بســیاری از گیاهــان معمولــی ماننــد Catnip,
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Wormwood, Jimsonweed, Lobelia,

 Juniperو  Nutmegمیتواننــد اثــرات زیــانآور
آنتیکولینرژیک و توهمزایی داشته باشند.
واکنشهای آلرژیک

بیمارانــی که نســبت به هــر عضــوی از خانواده
 Compositaeحساســیت دارند که شامل Aster
(گل مینــا) Chrysanthemums ،و مهمتریــن
آنها  Regweedمیباشــد ،همچنین باید از چای
تهیـ�ه شـ�ده ا ز �Yarrow, marigold, golden
 rod, St John’s wortو  Chamomileبهخاطــر
واکنشهای متقابــل اجتناب کنندChamomile .
اغلب بهعنوان آرامبخش مالیم ،درمان اختاللهای
خفیف هاضمه و مشکالت پوستی استفاده میشود.
آلودگی گلهای این گیاه با ســایر گیاهان وابسته که
بیشتر ایجاد حساسیت میکنند ،مانند Mayweed
یا  ،dogfennelسبب بروز واکنشهای حساسیتی
جدی در برخی بیماران میگردد.
داروهایی که ســبب ســقط جنین میشــوند
()Abortifacients

ریشــه  Devil’s clawمــورد مصــرف در آرتریت،
 Barberryدر مشــکالت معــدیDong quai ،
بــرای بینظمیهای قاعدگــی و Ruta, Hydrastis
و  Oreganoدر کپســولهایی بــا غلظت باال باید با
احتیاط فوقالعاده در مدت حاملگی مصرف شوند .هر
نوع داروی گیاهی که قاعدهآور یا منظمکننده قاعدگی
باشد ،میتواند بهصورت بالقوه سبب سقط جنین گردد.
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هپاتیت

 ،Comfreyیــک داروی متداول بومی در اروپا و
آمریکای شمالی است و ادعا میگردد که در درمان
بیماریهــای آرتریت ،پوســتی ،ریوی و مشــکالت
معدی ـ رودی مفید اســت ،ولی نشان داده شده که
محتوی آلکالوییدهای پیرولیزیدین ()Pyrrolizidine
میباشــد که منجر به آســیب کبدی و ســرطان در
حیوانات و انسان میگردد.
تصور میشود که Germander, chapar – al,
 Mistletoeو  Ragwortنیــز علــت بــروز هپاتیت
هســتند Chuen – Lin .یک گیــاه دارویی متداول
چینی که بهطور معمــول بین مردم چین به نوزادان
داده میشــود ،سبب هپاتیت نمیشود ولی میتواند
اثر مهمی در جانشین شدن بیلیروبین از محل پیوند
پروتئین در ســرم داشته باشــد که منجر به افزایش
ســطح بیلیروبین گردد .استفاده از این گیاه دارویی
بهطــور صحیح باید تحت نظارت باشــد و در صورت
مشاهده یرقان نوزادی ،قطع گردد.
ترمیم سنتی بافت یا عضو آسیب دیده

استفاده از گیاهان دارویی برای ترمیم سنتی بافت
آســیب دیده ،بهخصوص در جوامع در حال توســعه
مهم است ،در این کشورها قیمت داروها گران است،
ً
دسترسی به داروها در مناطق روستایی تقریبا محال
میباشــد و کمبود پزشک نیز وجود دارد .در مناطق
دورافتــاده ،گیاهان دارویــی میتوانند بهطور محلی
تکثیــر یابند .اکثر مــردم به اثرات گیاهــان دارویی
اطمینان دارند و معتقد هســتند که داروهای گیاهی
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نظارت پزشکی کمتری از داروهای دیگر نیاز دارند.
معالجهکنندگان در جوامع ســنتی ،نســخههای
درمانــی از داروهای گیاهی را اســتفاده میکنند که
از نســلی به نســل دیگر درون یک خانواده چرخیده
اســت .در تایلند ،اغلــب افراد در مناطق روســتایی
و اکثر پزشــکان در شــهرها زندگی میکنند .وزارت
بهداشت یک  Hand Bookمنتشر کرده که شامل
یــک بخش در مورد داروهــای گیاهی معمول بهکار
رفته برای مشکالت پزشکی میباشد و تشویقکننده
مردم روســتایی برای پرورش این گیاهان دارویی در
باغها و مزارعشان و استفاده بر اساس آن میباشد.

هر نوع داروی گیاهی که قاعدهآور
یا منظمکننده قاعدگی باشد ،میتواند
بهصورت بالقوه سبب سقط جنین
گردد.
درمانهــای  Siddha, Ayurvedicو
انواع طب ســنتی در هندوستان هستند که داروهای
گیاهــی را اســتفاده میکنند و از صدها ســال پیش
نســل به نســل انتقال یافتهاند .بسیاری از مقاالت در
مجلههای درمانی  Ayurvedicو  Unaniمطالعات
دو سویه کور را شرح میدهند که استفاده موفقیتآمیز
از فرمول گیاهان دارویی برای درمان مشکالتی مانند
آسم ،ویتیلیگو (لک و پیس) و آرتریت روماتویید را نشان
میدهند ولی بسیاری از این آزمایشها بهدلیل آن که
به کشوورهای غربی انتقال نیافتهاند ،توسط پزشکان
امروزی نادیده گرفته میشوند.

Unani

در کشــور چین ،روش طب ســنتی چینی بهطور
محکم ثابت شده است .بیش از  5000نوع داروهای
گیاهی چینی 700 ،کارخانه تحت لیســانس دارویی
چینــی و  1500کارخانــه تولید قرصهــای دارویی
گیاهی و جوشانده وجود دارد .تحقیقات به عمل آمده
در چین ،تأثیر گیاهان دارویی را در بیشتر مشکالت
پزشکی تأیید میکند.
توصیه به بیماران

با وجــود مضــرات بالقوه درمان بــا داروهای
گیاهی ،پزشــکان باید به بیماران چه توصیههایی
کننــد؟ باید به بیمــاران گفت که در مورد مصرف
هر نــوع ترکیبــات گیاهی ،بهخصــوص آ نهایی
که خــارج از آمریکا خریداری شــد هاند ،محتاط
باشــند .بیماران را تشــویق کنید که بســتهبندی
داروهــا را نــزد شــما بیاورنــد ،در ایــن صــورت
میتوانیــد برچســبها را بخوانیــد و بــا ترکیبات
مورد مصرف آ نها آشنا شوید .به بیماران آ گاهی
دهید که به ادعاهای غیرواقعی برای درما نهای
معجزهآمیــز ،معتقــد نباشــند .توضیــح دهید که
چــه نوع تحقیقاتی در مورد فرموالســیون داروها
بهکار میرود و چه نوع مطالعات کنترل دوسوکور
تصادفی در مقایسه با اطالعات درمانی داروهای
گیاهی ،وجود دارد.
به بیماران سفارش کنید که داروهای گیاهی را از
یک منبع معتبر خریداری کرده و از یک فرد حرفهای
بهداشتی که بهطور رسمی در مراکز دارهای گیاهی
نسخهای آموزش دیده باشد ،توصیه را بپذیرند .تأکید
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کنید که تمام داروها باید بهطور واضح برچسب داشته
و تمام ترکیبات آنها فهرست شده باشند .به بیماران
حامله هشــدار دهید که از داروهای گیاهی استفاده
نکنند ،مگر آن که ســامتی آنها ضمانت شود .به
بیماران توصیه کنید که در صورت مصرف داروهای
گیاهی ،به شــما اطالع دهند تا بتوانید اثرات جانبی
آنها را پیگیری نمایید .بهصورت اتفاقی به سؤاالت
بیمار پاســخ ندهید ،برای گوش کــردن و یاد دادن
آماده باشید.
صدهــا کتــاب برای افــراد عامی وجــود دارد که
منافــع داروهــای گیاهــی را بیان میکنــد ،ولی در
مورد تداخلها و عــوارض جانبی آنها بحث اندکی
میشود .متأسفانه ،تحقیقات بسیار کمی تداخل بین
داروهای شیمیایی و گیاهی را بررسی میکند .کتاب
«A sensible guide to the use of Herbs
 »and Related Remediesبهعنــوان یک کتاب
راهنمای آسان در مورد اثرات مثبت و منفی داروهای
گیاهی پیشنهاد میشود.
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نتیجه

داروهــای گیاهــی ،که توســط مــردم از هزاران
سال پیش اســتفاده میشدهاند ،قدرت زیادی برای
اســتفاده توسط پزشکان امروزی را دارند .بسیاری از
بیمــاران ،داروهای گیاهی را بدون نظارت پزشــک
مصرف میکنند .هر پزشــک باید از بیماران در مورد
اســتفاده بالقوه آنها از داروهای گیاهی سؤال کند.
فوایــد و عــوارض جانبی داروهای گیاهی اســتفاده
شــده بهصورت معمول ،باید در تمام دانشکدههای
گروه پزشکی تدریس گردد و تحقیقات بیشتری برای
روشن شدن این که چگونه میتوان این وسیله قدیمی
را درون تجربیات استاندارد پزشکی خودمان ضمیمه
کنیم ،مورد نیاز میباشد.

منبع
Borins M. The dangers of using herbs (what your
;patients need to know). Postgrad Med. 1998
104: 91-99.
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تعریف

در فرهنــگ انگلیســی ( To Contaminateبه
معنی آلودن ـ آلــوده کردن ـ کثیف کردن) مترادف با
( To Polluteبــه معنی ناپاک کردن ـ ملوث کردن ـ
آلــودن) و ( To Infectبه معنی آلوده کردن ـ عفونی
کردن) میباشد.
منظور از آلودگی ،اختالط دارو با ماده یا موادی است
که جزء ترکیب طبیعی اجزاء و فرموالسیون آن نبوده
و بدون تعمد در ترکیب داخل شده باشد.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ناخالصی
ً
( )Impurityکه معموال با مواد طبیعی و مصنوعی مورد
مصرف در داروسازی همراه بوده و حدود و درصدی از
آنها در هر یک از مواد اولیه مطابق دستورات رسمی
(مندرجات فارماکوپهها) مورد قبول است نباید با آلودگی
اشــتباه شود ،زیرا وجود این ناخالصیها در تهیه مواد
اولیه اجتنابناپذیر بوده و در صورتی که امکان استخراج
آنها به منظور تهیه ماده خالص فراهم باشد ،قیمت
تمام شــده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد
ً
بــود ،مضافا به ایــن که از ناخالصیهــا در حد مجاز
زیانی متصور نیست .برای مثال اتانول (الکل اتیلیک
ـ الکل طبی  95درجه) که دارای پنج درصد ناخالصی
(آب ـ فور فورول و  )...اســت برای مصارف داروسازی

قابل استفاده است ولی در صورتی که برای انجام کار
معینی اســتعمال الکل طبی خالــص یا الکل مطلق
( )Alcohol anhydrousتوصیه شده باشد ،ارزش
نوع اخیر چندین برابر الکل طبی  95درجه خواهد بود.
مــواد اولیــه ( )Raw Materialو داروهای آماده
برای مصرف ( )Finished Productممکن است در
مراحل مختلف تهیه ،بستهبندی ،نگهداری و سرانجام
کاربری (توســط بیمار یا پرســتار) به اجســام خارجی
آلوده شوند ،بنابراین ،باید در کلیه مراحل از ساخت تا
مصرف کوشش الزم توسط تمام دست اندرکاران برای
جلوگیری از این اتفاق به عمل آید.
ســازمانهایی که وظیفه نظــارت بر تولید و کنترل
را بــه عهــده دارنــد بایــد بهخاطــر حفظ ســامتی
مصرفکننــدگان و رعایــت اصــول بهداشــت،
ســازندگان و عوامــل توزیــع را ملــزم بــه رعایــت
.(Good Manufacturing Practices) G.M.P
نمــوده و از ادامه کار مؤسســاتی کــه فاقد صالحیت
میباشند جلوگیری نمایند.
آن چه موجبات اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از
آلوده شدن داروها و یا جلوگیری از مصرف داروهای آلوده
را فراهم میکند صرف آلودگی نبوده بلکه عوارضی است
که از کاربرد این قبیل داروها حادث میشود.
پیدرپی 370
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انواع آلودگی

انواع مواد و موجودات و عواملی که میتوانند داروها
را آلوده کنند به شش بخش تقسیم میشوند:
بخش اول :اجسام سخت و نرم
بخش دوم :مواد شیمیایی
بخش سوم :موجودات زنده قابل رؤیت ،اجزاء بدن
و مواد حاصل از زندگی آنها
بخش چهارم :نیروی انسانی
بخش پنجم :محل ساختمان و شرایط آن
بخش ششــم :موجــودات زنده ذره بینــی اعم از
میکروبها و قارچها و بقایای آنها
در این مقاله به اســتثنای بخش ششــم درباره پنج
بخش دیگر بهطور جداگانه بحث خواهد شد .هرچند
آلودگی با بقایای مواد حاصل از آزمایشات اتمی و تأثیر
تشعشعات اتمی روی داروها و یا الودگی داروها با مواد
رادیوایزوتوپ و همچنین بهکار بردن رادیو ایزوتوپهای
ناخالص به جای انواع خالص را باید جزء آلودگی با مواد
شیمیایی طبقهبندی نمود ولی بهعلت اهمیت موضوع
خود بحث تازهای را ایجاب مینماید.
همچنین فساد داروها که بهعلت اشکاالت ساخت
یا نگهداری ایجاد میشود محتاج بررسی جداگانهای
میباشد.
بخش اول :آلودگی با اجسام سخت و نرم

ً
این اجســام که جنس آنها متفاوت است معموال
در حین ساخت در دارو وارد میشوند .بعضی از آنها
به مناســبت ساختمان ســخت خود بدون تغییر باقی
میمانند (مثل خرده شیشــه ـ تکههای فلز) و بعضی

68

سال سیویکم  .شماره  . 10دی 99

پیدرپی 370
35173

دیگر مانند کائوچو و پالستیک در طول مدت نگهداری
و به مرور زمان تغییر شکل میدهند.
ً
این مواد غالبا از وسایل ساخت وو بستهبندی و البسه
سازندگان جدا شده و موجبات آلودگی داروها را فراهم
میکنند ،بنابراین ،هر چه وسایل ساخت و بستهبندی
و محوطههــای مربوطه مطمئنتر بوده و افراد در کار
خود ورزیدهتر باشند امکان آلودگی کمتر خواهد شد.
اجسام ســخت و نرمی که بهطور معمول داروها را
آلوده مینمایند به شرح زیر خالصه میشوند:
الف ـ مواد معدنی

این مواد در طول مدت نگهداری ثابت بوده و شامل
انواع زیر میباشند:
 1ـ تکههــای فلز :تکههای فلــز در داروهایی قابل
جستجو اســت که جزیی از وسیله بســتهبندی آن را
ً
وسیله فلزی تشــکیل میدهد ،مثال از درپوشهای
فلزی که برای بستن سر ظروف مایعات بهکار میرود
گاهی تکههای فلز وارد مایع میشود.
هرچنــد در مورد فوق تکه فلزی به مناســبت وزن
خود در ته ظرف قرار میگیرد و مشکلی برای مصرف
دارو ایجاد نمیکند ولی در صورت وجود تکههای فلز
در لولههای آلومینیمی پمادها اعم از جلدی یا چشمی
چون مصرف آنها توام با مالش است ایجاد مشکالتی
خواهد کرد.
در لولههــای محتــوی پمــاد وجــود تکههای فلز
مربوط به پیچ کردن ســرلوله میباشد .با تدابیری که
در ســالهای اخیر بهکار میرود مثل شستن و تکان
دادن درهای فلزی و دمیدن هوا درون لولهها قبل از پر
کردن آنها امکان وارد شدن تکههای فلزی در داروها
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کمتر شــده ،با این وجود،یکی از آزمایشات لولههای
آلومینیمی پمادهای چشمی جستجوی تکههای فلزی
در آنها مطابق  U.S.P.یا  B.P.میباشد.
هرچند در گذشــته ســعی شــد به جای لولههای
آلومینیمی از لولههای پالستیکی استفاده شود ،ولی
بهعلت خاصیت اتســاع لوله پس از فشــار دادن آن و
ایجاد فضای خالی و در نتیجه مکیده شــدن مقداری
هوا و پماد خارج شده به داخل لوله و باال رفتن امکان
آلودگــی ،امروزه مصــرف این نوع لولههــا مورد توجه
نمیباشد (خاصیت .)Suckback
هرچند در نتیجه جستجو قسمتی از یک پیچ را در
یک ویال پیدا کردهاند ولی وجود فلز در داروها به این
ً
صورت باعث تعجب بوده و دلیل آن را باید احتماال در
خراب کاری کارکنان بخش تولید پیدا کرد.
 2ـ خرده شیشــه :خرده شیشــه از وسایل ساخت
و بســتهبندی در داروها داخل میشــود .اندازه آنها
ً
از تکههــای کامــا قابل رؤیــت تا ذرات بســیار ریز
غیرقابــل رؤیت در تغییر اســت .تکههای درشــت در
نتیجه شکستن وسایل شیشــهای ساخت و یا بستن
در شیشــهها زیر فشار و بهعلت ناصافی گردن شیشه
و یــا ازلولــه قطره چــکان و لوله دخول هــوای درون
محلولهای تزریقی در مایعات داخل میشوند.
همچنین تمیز نکردن شیشهها و وسایل قبل از کار
دلیل دیگری بر وجود خرده شیشــه در ظروف داروها
است.
بنابراین ،باید در نظافت وسایل ساخت و بستهبندی
دقــت شــده و از بهکار بــردن شیشــههای نامنظم و
غیرمقاوم خودداری نمود.

استعمال لوله شیشهای دخول هوا در محلولهای
تزریقی (بهعلت باال رفتن امکان آلودگی) چند سالی
است متروک گردیده و به جای قطره چکان شیشهای
از قطــره چکان با لوله پالســتیکی و یــا قطره چکان
پالســتیکی و یا قطره چکان پالستیکی منصوب در
سر شیشه و زیر درپوش استفاده میشود.
ذرات شیشــه در نتیجــه تأثیر مظــروف روی ظرف
ً
حاصل میشود و طبعا باید از مصرف ظروف شیشهای
نامرغوب بهخصوص برای بستهبندی داروهای قابل
تزریق خودداری نمود(.)1
 3ـ تکههــای پنبه کوهــی ( )Asbesteو چینی هر
دو از وســایل صاف کردن وارد داروها میشوند .چون
آزبست را سرطانزا میدانند مصرف آن را منع کردهاند
و بهخاطر جلوگیری از ورود تکههای چینی در داروها
ً
بایــد از صافیهــای چینی کامال ســالم و بدون ترک
استفاده کرد(.)2
ب ـ مواد مصنوعی

از این نوع مواد برای بســتهبندی داروها اســتفاده
میشود و شامل انواع الســتیک ( )Rubberو انواع
پالستیک میباشد.
از الســتیک و پالستیک به شکل ظرف ،درپوش،
واشر و قطره چکان استفاده میشود .مرغوبیت جنس
و شســتن و تکان دادن قبل از مصرف شــرط اصلی
استفاده از آنها است .گذشته از این که ممکن است
تکههای الستیک و پالستیک را در داروها پیدا کرد،
این مواد در صورت نامرغوب بودن در مظروف نیز حل
میشوند.
امروزه بهعلت سهولت تهیه ،حمل و نقل ،نگهداری
پیدرپی 370
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و قیمت ارزانتر پالســتیک از شیشه غالب سازندگان
به جای شیشه از ظروف پالستیکی استفاده میکنند.
مواد اصلی که در ســاخت ظروف پالستیکی مورد
مصرف در داروسازی بهکار میرود عبارت از پالستیک
نرم (مثل پلیاتیلن و پلیوینیل کلراید) و پالستیک نیمه
ســخت (پلی پروپیلن) و پالســتیک سخت (مخلوط
پلیاتیلن و پلیپروپیلن با نام پلیآلومر) میباشند.
اســتفاده از ظــروف ســاخته شــده از پلیاتیلــن و
پلیوینیــل کلراید ( )P.V.C.بهعلت تأثیر بیشــتر دارو
روی آنهــا دیگر معمول نیســت و در صــورت لزوم
باید از پالســتیکهای نیمه ســخت و ســخت برای
ظــروف دارویی اســتفاده نمود .هرچند عمــر دارو در
ظروف پالستیکی اخیر (به ویژه نوع سخت) از ظروف
پالستیکی نگهداری نرم طوالنیتر است ولی در مقام
مقایســه با شیشه ،داروهایی که در ظروف پالستیکی
نگهداری میشوند عمر کوتاهتری دارند .بهتر است از
ظروف پالســتیکی برای نگهداری مواد خنثی (نوتر)
استفاده کرد ولی تأثیر مظروف روی ظرف اجتنابناپذیر
و ظاهر شدن ذرات حتمی خواهد بود.
مهمترین مشکل داروســازی با ظروف پالستیکی
عدم اطالع دقیق از کلیه موادی است که در ساختمان
آنهــا بهکار میرود و قــرار دادن این قبیل ظروف در
محلولها به مدت کوتاه برای مشاهده فعل و انفعاالت
انجام شده کافی و دقیق نمیباشد .بهطور کلی ،وسایل
کار و ظروفی که برای تقســیم محصول نهایی بهکار
ً
میرود باید از مرغوبترین اجناس انتخاب شود تا بعدا
در مصرف دارو اشکالی پیش نیاید(.)3
هرچند استفاده از منسوجاتی که درصدی از الیاف

70

سال سیویکم  .شماره  . 10دی 99

پیدرپی 370
35175

آنها را مواد پالستیکی تشکیل میدهد بر منسوجات
پنبــهای ترجیح دارد .با این وجود ،الیاف پالســتیکی
ناشــی از پوشش کارکنان ساخت نیز گاهی در داروها
مشاهده شده است(.)4
ج ـ مواد آلی

این مواد شــامل الیاف یا تکه ســلولز (ناشی از پنبه
یــا کاغذ صافی یا واشــر مقوایی) و موی ســر یا بدن
سازندگان میباشد.
به منظور جلوگیری از داخل شــدن آنها در داروها
ً
باید نظافت شــخصی به شــدت مراعات شده و حتما
کارکنان از سربند استفاده نمایند.
از بهکار بردن صافیهای قدیمی یا استفاده بیش از
اندازه از یک صافی خودداری شــده و از مصرف واشر
مقوایی باید به کلی صرف نظر نمود.
اجسام سخت و نرم هرچه کوچکتر باشند به همان
نسبت مشکالت درمانی بیشتری را فراهم میکنند زیرا
اجسام درشت و سنگین (میل تکه فلز یا خرده شیشه)
ً
غالبا ته ظرف دارو باقیمانده و یا ممکن است ضایعات
سطحی و قابل رؤیت ایجاد نمایند.
این در حالی اســت که وجــود ذرات ریز و غیرقابل
رؤیت (به اندازههای کمتراز  50میکرون) بهخصوص
در داروهای تزریقی موجبات ضایعات انسدادی عروق
را فراهم میکند و این موضوع در مطالعات تجربی روی
حیوانات به اثبات رسیده است(.)5
بخش دوم ـ مواد شیمیایی

هر ماده شــیمیایی که جزء ترکیــب طبیعی دارو و
فرموالســیون آن نبوده و در ســاختمان آن وارد شود
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باعث آلودگی شــیمیایی دارو میشود .مواد شیمیایی
آلودهکننده به چهار دسته تقسیم میشوند:
دسته اول ـ مواد شیمیایی که دارای خاصیت دارویی
بوده و در درمان بهکار میروند مانند پنیسیلین ،که با
وجود عرضــه آنتیبیوتیکهای مختلف به بازار هنوز
باالترین رقم مصرف مربوط به آن است.
دســته دوم ـ مواد شیمیایی که در مراحل مختلف
ســاخت بــهکار رفتــه ولــی دارای خاصیــت دارویی
نمیباشند و آثار آنها در داروها موجب آلودگی خواهد
شد مثل اتیلن اکساید.
دسته ســوم ـ مواد شــیمیایی که مصرلف دارویی
نداشــته و بــه دالیل مختلــف در ترکیــب دارو داخل
میشوند مثل .D.D.T.
دســته چهــارم ـ آلودهکنندههای ثانــوی که مواد
شــیمیایی حاصل از فعالیت موجودات زنده میباشند
مانند مواد پیروژن.
داروها در حین ساخت ،نگهداری و یا مصرف آلوده
میشوند و یا ممکن است مواد اولیه مورد استفاده برای
تهیه آنها آلوده باشد .بنابراین ،رعایت احتیاط به منظور
تهیه و توزیع داروها در کلیه مراحل الزامی است.
با توجه به توضیحات فوق انواع مواد شــیمیایی که
میتوانند موجبات آلودگی داروها را فراهم کنند بسیار
متنوع اســت ولی ســازندگان تا به حال به جستجوی
انواعی که در حیطه کار اختصاصی آنها باعث اشکال
گردیده پرداختهاند و هیچ وقت این کاوش نیز از حد پیدا
کردن یک ماده آلودهکننده باالتر نرفته است.
دسته اول ـ مواد شیمایی با خاصیت دارویی

مهمترین ماده شیمیایی با خاصیت دارویی که راجع

بــه آثار آن در داروهای دیگر تحقیقات زیادی انجام و
منجربه صدور دستوراتی به منظور جلوگیری از دخول
آثار آن در ســایر داروها شده پنیسیلین و مشتقات آن
میباشد.
علــت واقعی این تحقیقــات را بایــد در دو مطلب
جستجو نمود:
 1ـ پیشگیری از واکنشهای ناشی از حساسیت که
در مواقع تجویز پنیسیلین حادث شده و گاهی منجربه
مرگ میشــود و علت اصلی ایــن واکنشها برخورد
ناخواسته با پنیسیلین بوده (شوک آنافیالکتویید) که در
نتیجه مصرف مواد آلوده به پنیسیلین حاصل میشود.
 2ـ پیشگیری از مصرف ناخواسته پنیسیلین تا افراد
در مواقع ضروری آماده پذیرش این داروی حیاتی بوده
و مانعی برای مصرف آن در کار نباشد ،زیرا پنیسیلین
هنوز با ارزشترین آنتیبیوتیک موجود میباشــد و در
صورت تحمل و در صورت نیاز ،با مقادیر باال نیز قابل
مصرف خواهد بود.
البته باید در نظر داشــت که تنها راه ورود ناخواسته
پنیسیلین به بدن داروهای آلوده نبوده بلکه میتواند
بهعلت مصرف شیر یا ســایر مواد لبنی آلوده (بهعلت
مصرف پنیســیلین با مقدار مصرف باال برای درمان
ً
ماستیت حیوانات شــیرده) باشد .ضمنا واکنشهای
آلرژیک نیز دیده شده است.
حساسیت به پنیسیلین گاهی به قدری شدید است
که بیمار حتی تحمل مقدار الزم (یک صدم واحد) برای
یک  Scratch Testرا ندارد.
بــا توجه به مراتب پیش گفتــه در تهیه و نگهداری
داروهــای دارای مشــتقات پنیســیلین باید تدابیری
پیدرپی 370
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بهکار رود که حتیالمقدور از آلوده شــدن سایر داروها
به پنیسیلین جلوگیری گردد.
ســازمان غذایی و دارویی آمریکا ( )FDAاز ســال
 1965و جامعه ســازندگان دارو در سوئد ()E.F.T.A.
از ســال  1970با مطالعات مفصلی که انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که اماکن تولید پنیسیلین (بهصورت
ماده اولیه یا داروی آماده مصرف) باید از سایر قسمتها
مجزا بوده و از وســایل موجود در آن فقط برای تولید
پنیسیلین استفاده شــود .علیرغم چنین توصیهای
بهعلت مشــکالت اقتصادی و باال رفتن قیمت تمام
شــده داروها تا به حال چنین بخشــی در هیچ یک از
کارخانجات سازنده پنیسیلین به وجود نیامده است.
ولی برای جلوگیری از آلوده شدن سایر داروها هر یک
از سازندگان در حد مقدورات اقدام به جدا کردن قسمت
تولید پنیسیلین از سایر داروها نموده و وسایل موجود
در قسمت اخیر را فقط برای تولید این قبیل فرآوردهها
اختصاص دادهاند .مهمترین عملی که در این قسمت
باید مورد توجه قرار گیرد ،اســتفاده از سیســتم تهویه
اختصاصی با فشــار منفی اســت و در صورت فقدان
چنین سیستمی سایر اقدامات بینتیجه خواهد بود.
حدی از آلودگی با پنیسیلین که امروزه مورد قبول
است همان معیار تعیین شده به وسیله  FDAمیباشد
و این مقدار برای داروهای خوراکی حداکثر برابر 0/5
واحد و برای داروهای تزریقی  0/05واحد پنیسیلین
برای هر مقدار مصرف دارو میباشد.
الزم به یادآوری است که پیدا کردن مقادیری کمتر
ً
از  0/05واحد پنیســیلین عملی نبــوده و غالبا مواد
نگهدارنــدهای که بــه منظور ثبات بــه داروها اضافه
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میشــوند در جســتجوی پنیســیلین ایجاد اشکال
مینماید.
اســتفاده از اماکن و وسایل اختصاصی توام با بهره
گیری از سیستم تهویه ویژه در سنوات اخیر موجبات
کاهش آلودگی ســایر داروها یا مشتقات پنیسیلین را
فراهم نموده و حذف اشکال دارویی موضعی پنیسیلین
(قطــره و پمــاد) از دور مصرف نیز از گســترش دامنه
حساسیت بین افراد جلوگیری کرده است.

دسته دوم ـ مواد شیمیایی که در ساخت بهکار رفته
ولی خاصیت دارویی ندارند

از ایــن مــواد در داروســازی بهعنــوان پلشــت بر
(دزانفکتان) در مراحل مختلف ساخت استفاده میشود
ولی اثری از آنها نباید در محصول نهایی موجود باشد.
از گاز ( Ethylene oxideیا  )Oxiraneو همچنین
پیشــگام آن ( Ethylene Chlorohydrineیــا
کلرواتانول) برای ضدعفونی مواد اولیه وسایل پزشکی
یک بار مصرف ( )Disposableاســتفاده میشــود.
وســیله کار اتوکالو خاصی است که پس از قرار دادن
مواد اولیه یا وسیله و بستن در ،هوای داخل آن را تخلیه
میکنند و ســپس گاز اتیلن اکساید ،با فشار جای هوا
را خواهد گرفت .پس از تماس که مدت آن بستگی به
محتویات اتوکالو دارد با باز گذاشتن در گاز خارج شده
و ماده یا وسیله آماده استفاده خواهد شد.
هرچند اتیلن اکساید از اتیلن کلروهیدرین سبکتر
و قابل نفوذتر اســت ولی به هر صورت از هر دو اثری
روی وســیله یا ماده اولیه باقی میماند که هرچند این
مقدار باقیمانده سمیت ندارد ولی محققان نگران اثر
 Mutagenicآن میباشند.
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امروزه بیشتر از اشعه گاما برای استریل کردن وسایل
یک بار مصرف استفاده میشود ولی هنوز ماده مناسب
دیگری برای سترون کردن مواد اولیه پیدا نشده است.
فرمــل (فرمالدییــد) از گذشــته بهعنــوان عامل
ضدعفونــی قــوی بهخصــوص بــرای اتاقهــای
عمل،اتاقهــای بیمارســتانها و وســایل موجود در
آنها شناخته شده و همچنین از آن برای سترون کردن
کیستهای هیداتیک استفاده کردهاند.
ً
فعال در داروســازی مصرف فرمل منحصر به تهیه
آناتوکسینها (نازهر) بوده و بهعنوان عامل ضدعفونی
بــرای بخشهــای تولیــد فرآوردههای اســتریل به
هیچوجه توصیه نمیشود چون آثار آن را بهخصوص
در قطرههای چشم مخرب تشخیص دادهاند.
استفاده از سایر مواد پلشت بر مثل بنزالکونیوم کلراید
(روکال) نیز برای ضدعفونی اماکن و وسایل داروسازی
مجاز نیست.
دسته سوم ـ مواد شیمیایی که مصرف دارویی ندارند

وارد شدن این مواد در داروها خارج از حیطه تسلط
داروسازی است و معموالض مواد اولیه مورد استفاده
حین ســنتز آلوده میشوند .اقداماتی که باعث بهبود
شــرایط محیط زیست میشوند در پایین آمدن میزان
آلودگی این قبیل مواد مؤثر است.
تا چندی پیش  D.D.Tمهمترین ماده حشرهکش به
شمار میرفت ولی بهعلت مقاومت حشرات در مقابل
آن و امــکان آلوده کــردن منابع طبیعی بهدلیل طول
عمر و همچنین کشف حشــرهکشهای جدید امروز
کمتر مورد توجه است.
 D.D.Tرا تا به حال در النولین (روغن پشم گوسفند)

پیدا کردهاند .علت وجود آن سمپاشی مزارع و گیاهان
و محل نگهداری حیوانات با  D.D.Tمیباشد و تغذیه
حیوانات با علوفه آلوده و آغشته شدن پشم آنها به این
سم دالیل آلودگی النولین با این حشرهکش میباشد.
ً
در نمونههایی از النولین که قبال در سوئد آزمایش
شــده میزان آلودگی  40تا  PPM150گزارش شــده
است ولی در نمونههای جدید میزان آلودگی به 6PPM
رسیده ولی نمونهای که کامالض فاقد  D.D.Tباشد تا
به حال پیدا نکردهاند.
دســته چهارم ـ مواد شیمیایی حاصل از موجودات
زنده ذره بینی

هرچنــد موجــودات ذره بینی زنــده از عوامل مهم
الودگی داروها به شــمار میروند ولی اهمیت آلودگی
با ترشــحات و فرآیندهــای حیاتی آنها کمتر از خطر
آلودگی دارو با خود آنها نمیباشد .بیماری بوتولیسم
که در نتیجه مصرف اغذیه آلوده به باســیل بوتولیک
ً
حادث میشــود از قدیم شــناخته شده و فعال نیز این
بیماری بهعلت مصرف کنسرو و غذاهای کهنه گاهی
ظاهر میشود.
ً
اخیرا نیز ماده ســرطانزایی به نام  Aflatoxineاز
نوعی  aspergillusکــه مواد غذایی را آلوده میکند
پیدا کردهاند.
پیروژنهــا مــوادی از جنــس لیپوســاکاریدها و
لیپوپروتئینها بوده و حاصل زندگی موجودات ذره بینی
در آب یا مواد اولیه مورد مصرف در داروسازی میباشند.
پس از مصرف محلول تزریقی آلوده به پیروژن حرارت
بــدن بیمار باال میرود و باال رفتن درجه حرارت رابطه
مستقیم با مقدار پیروژن و حجم محلول تزریقی دارد.
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تنها راه جلوگیری از آلوده شدن محلولهای تزریقی
به پیروژن مصرف آب مقطر تازه و مواد اولیه سالم است
وگرنه پس از تهیه محلول آلوده به پیروژن هیچ راهی
جز دور ریختن محلول وجود ندارد.
با توجه به توضیح اخیر روشــن میشود که رعایت
 G.M.Pتا چه اندازه در تهیه محصوالت دارویی سالم
مؤثر میباشد.
بخش سوم ـ موجودات زنده قابل رؤیت ،اجزاء
بدن و مواد حاصل از زندگی

 1ـ حشرات (پشه ،مگس و مورچه)

ً
معمــوال حیــن ســاخت در داروها وارد میشــوند.
شربتها و سایر مایعات شیرین بهخصوص با حشرات
آلوده میشــوند .در صورتی که وسایل کار داروسازی
آغشته به مواد شیرین باشد خود وسیلهای برای جلب
حشرات است.
حشــرات در فصول ســرد بیشــتر در البراتوار نفوذ
میکنند (بهعلت گــرم بودن محوطه) و چون تحرک
کمتری نســبت به فصول گرم دارند ،احتمال سقوط
آنها در داروها و وسایل کار بیشتر است.
گذشته از این گاهی حشرات در مواد اولیه بهخصوص
شیر خشــک و مواد پروتیدی تخمریزی کرده و پس از
ساخت و بستهبندی حشره بهصورت الرو یا پروانه (اعم
از زنده یا مرده) در محصول نهایی مالحظه میشود (مواد
غذایی اطفــال و رژیم) .در مورد اخیرتنها علت آلودگی
کوتاهی در حفظ ماده اولیه نبوده بلکه گاهی حشــرات
در ظروفی که برای نگهداری یا بستهبندی (مثل بشکه
یا قوطی) در نظر گرفته شده تخمریزی کردهاند.
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بــرای جلوگیــری از آلودگی با پشــه و مگس باید با
نصب توری یا چراغهای مادون قرمز (پشــت درهای
ورود و خروج) از دخول حشرات به محوطه کار ساخت
و بســتهبندی جلوگیری کرد .در صورتی که کفها از
بتون و دیوارهای البراتوار (به ویژه از طرف داخل) فاقد
درز و سوراخ باشد نفوذ مورچه به حداقل خواهد رسید.
 2ـ بندپاییان (عنکبوت و رطیل)

بیشــتر در ســاختمانهای قدیمی که از نور کافی
خورشید و نظافت کامل برخوردار نیست ،دیده میشوند
و در نتیجه ،ســقوط از طاق یا زوایای دیوارها به داخل
داروها میافتند.
 3ـ سوســک (بهصورت زنده یا مــرده) و تخم آن و
همچنین شپشــک (بهخصوص در نشاســته) باعث
آلودگی مواد اولیه میشوند.
 4ـ مــوش و فضــوالت آن نیــز مواد اولیــه را آلوده
میکنند.
سوســک و شپشــک و موش و مواد ناشی از آنها
ً
معمــوال در محصول نهایی دیده نشــده ولی بهعنوان
آات انباری باید با آنها مبارزه نمود.
وجود قرنطینه برای مواد اولیه وارده در خارج از انبار
مادر از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری میکند.
 5ـ در البراتوارهــای داروســازی بایــد از نگهداری
حیوانات مثل سگ و گربه و پرندگان و گیاهان زینتی
خودداری کرد ،زیرا گذشته از این که احتمال الودگی
افزایش مییابد حیوانات و گیاهان در جلب حشرات به
داخل محوطه کار مؤثر میباشند.
باید در نظر داشت که حیوانات و اجزای بدن آنها
نه تنهــا داروها را الوده مینماینــد بلکه عامل انتقال
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بســیاری از مواد الودهکننده و میکروبها نیز هستند
(مانند مگس و موش).
بخش چهارم ـ نیروی انسانی

افرادی که در البراتوارهای داروســازی و تهیه مواد
ً
ً
غذایی بهکار اشــتغال دارند ســهوا یا عمدا مهمترین
عوامل آلودگی داروها و مواد غذایی میباشند.
آلودگی عمدی در صورتی که ناشی از کارفرما باشد
تقلب نام دارد و اگر به وســیله کارکنان بخشــی تولید
ایجاد شود ،خرابکاری نامیده میشود.
برای جلوگیری از آلودگی توسط کارکنان ،باید نسبت
به تعلیم پرسنل و بازرسی دایم از شرایط کار و نظافت
افراد و همچنین آزمایشات پزشکی ادواری اقدام گردد.
قبل از این که فردی در البراتوار داروســازی یا تهیه
مواد غذایی شروع بهکار نماید ،باید او را با مطالب مربوط
به نظافت شــخصی و رعایت کامل شرایط محیط کار
و حساسیت مسؤولیتی که عهدهدار خواهد شد ،آشنا
نمایند .بهتر است در مدخل هر یک از بخشها تابلویی
که خالصه روش و شــرایط کار در آن مندرج اســت،
نصب شود.
کلیه کارکنان قسمت تولید باید قبل از ورود به البراتوار
کفشهای شــخصی خود را درآورده و از سرپاییهای
موجود در البراتوار استفاده نمایند و در رخت کن نسبت
به تعویض لباس خود با لباس کار اقدام نمایند .لباس
کار عبارت از شلوار و بلوز (یا روپوش) ،سربند ،دستکش
(پارچهای یا الســتیکی) و ماسک (برچسب ضرورت)
خواهد بود.
برای ورود به بخش استریل گذشته از رعایت سایر

شرایط باید لباس استریل در بر نمود.
نباید اجــازه داد که پس از آماده شــدن افراد برای
ورود به البراتوار اشــیاء شــخصی خود را نیز به همراه
داشته باشند ،بلکه با نصب قفسههای اختصاصی در
قسمت رخت کن باید محل امنی به هر یک از پرسنل
واگذار نمود.
در هر کجا که الزم اســت بایــد روی کفش روکش
پالستیکی یک بار مصرف ()Disposable Cover
کشیده شــود .کارکنان بخش تولید در ضمن کار باید
از خوردن و آشــامیدن یا استعمال دخانیات خودداری
نمایند و برای رفع نیاز باید در اوقات مجاز (تنفس) به
محلی که در خارج از ساختمان البراتوار برای نهارخوری
یا کافه تریا در نظر گرفته شده مراجعه نمایند.
ورود به بخش استریل برای کلیه افراد به استثنای
کارکنای آن در کلیه اوقات ممنوع میباشد و کارکنان
بخش استریل نیز در اوقات کار باید از خروج از محوطه
خودداری نمایند.
به هر حال ،باید ترتیبی اتخاذ شود که ورود و خروج
کارکنان قســمت تولیــد در اوقات معیــن و با نظارت
مسؤوالن هر بخش عملی گردد تا هر احتیاطی که در
هنگام ورود مجدد الزم اســت به مرحله اجرا گذاشته
شود.
برای نظارت کامل بر شرایط کار باید به جای قسمتی
از دیــوار حد فاصــل هر یک از قســمتها و راهروی
مربوطه از شیشه استفاده نمود و وسیله ارتباط کارکنان
بخش یا مسؤول نیز تلفن یا دیکتافون خواهد بود.
در البراتوارهای جدید گذشته از روش کنترل سمعی
و بصری مذکور از تلویزیون مدار بســته نیز اســتفاده
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میشود .این وسیله در اختیار مدیر البراتوار برای اطالع
از وضع کلیه قسمتها میباشد.
به محض شروع کار باید درهای ورودی و خروجی
البراتوار بسته شود و ورود یا خروج از البراتوار موکول به
کسب اجازه از مسؤوالن مربوطه خواهد بود.
برای هر یک از کارکنان البراتوار بهطور کلی و بهویژه
برای افرادی که در قســمتهای تولید و بســتهبندی
فعالیت دارند باید پرونده پزشــکی جداگانه ترتیب داد
و بــه فواصل زمانی معین از افراد معاینات پزشــکی و
آزمایشات پاراکلینیکی به عمل آورد و از کار افرادی که
مبتال به امراض عفونی و بیماریهای جلدی میباشند
جلوگیری نمود.
نبایــد اجازه داد کــه ناقالن ســالم میکروبها که
موجب آلودگی محصوالت و همکاران خود میشوند
در البراتوار کار کنند ،همچنین از ادامه کار خانمها در
مدت عادت ماهیانه باید جلوگیری کرد.
پزشک بهخصوص باید افرادی را که از مرخصیهای
طوالنی (به خارج از محل استقرار البراتوار) مراجعت
مینماینــد ،معاینه و در صــورت لزوم پس از قرنطینه
اجازه کار مجدد آنها را صادر نماید.
به منظــور جلوگیری از پراکندگــی ضایعات (مانند
کاغذ ،مقوا ،در ،واشــر ،شیشه و  )...باید در کنار افراد
سطل دردار که داخل آن کیسه نایلون وجود داردقرارداد
و افراد را به شدت از پراکندن وسایل غیرقابل مصرف
منع نمود.
بخش پنجم ـ محل ساختمان و شرایط آن

انتخــاب محل برای ایجاد بنــای البراتوار در پایین
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آوردن ســطح آلودگی محصوالت تأثیری به سزا دارد.
در صورتی که البراتوار در مناطق مرطوب یا معتدل بنا
شده و در اطراف آن زمین بایر بهدلیل تأسیسات شهری
موجود نباشد گذشته از این که نظافت البراتوار آسان
میباشد .کمتر در معرض هجوم حشرات و حیواناتی
از قبیل سگ و گربه و موش خواهد بود.
طراحی بنای البراتوار و مصالحی که در ساختمان
آن بهکار رفته در محفوظ ماندن داروها و مواد اولیه از
آلودگی تأثیر دارد.
پوشــاندن کف از بتون ،گذشته از این که نظافت را
آسان مینماید ،مانع نفوذ مورچه و سوسک و موش به
داخل محوطه میشود.
دیوارهــا حتیالمقدور باید از کاشــی یا از مصالحی
که قابل شستشــو است ،پوشیده شود و محل اتصال
دیوارها به یکدیگر یا به زمین باید به شکل کمانی باشد
(نه زاویه قائمه) ،در این صورت نظافت سهل و زاویهها
محلی برای زندگی حشرات و عنکبوت و تجمع کثافات
نخواهد شد.
وجود ســقف صاف و بدون خر پا گذشته از این که
محلی برای انباشته شدن گرد و خاک نیست مانعی نیز
برای پناه پرندگان (مثل کبوتر و گنجشک) در زمستان
به داخل البراتوار یا انبارهای آن خواهد بود.
درهایی که وسیله ارتباط البراتوار یا انبارهای آن به
خارج اســت در صورت فقدان پاشنه و فاصله با زمین
باید دارای الســتیک باشد تا ارتباط محوطه داخلی و
خارجی با بستن در به کلی قطع شود.
نصــب توری جلو پنجرهها و نورگیرها و ونتیالتورها
مانع ورود حشرات به داخل محوطه میگردد.
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تعیین محــل ایجاد توالت و دستشــویی و حمام و
توجه به ساختمان مجاری و دهانه فاضالبها نهایت
اهمیــت را دارد .در دهانه فاضالبها وجود شــترگلو
ضروری است و دهانه فاضالب کفها باید بهصورتی
ً
ســاخته شود که پس از شستشو و خروج آبها کامال
قابل مسدود کردن باشد.
توالت و دستشــویی و حمــام حتیالمقدور باید در
منتهیالیــه ســاختمان البراتوار بنا شــود و از ایجاد
ســرویسهای بهداشــتی متعدد در نقــاط مختلف
البراتوار باید خودداری کرد ،زیرا کنترل آنها مشکل
میباشد.
حمام بخشهای استریل اختصاصی و متصل به
همــان بخش خواهد بود و کارکنان بخش اســتریل
پس از آماده شــده و دخول در بخش در صورتی که
قبل از تمام شدن شیفت از محوطه خارج شوند نباید
ً
اجازه داد که بدون رعایت شــرایط مجددا به محوطه
داخل گردند.
مجاری فاضالب موجود در کف ،توالت ،دستشویی
و حمامها باید مرتب با مواد ضدعفونی غیرقابل تبخیر
پاکیزه شوند.
در دستشوییها باید برس ناخن موجود باشد و بهتر
است از صابون مایع و حوله کاغذی (یک بار مصرف)
استفاده گردد.
برای نظافت و مبارزه با حشرات و آفات و به منظور
ضدعفونی کردن البراتوار و انبارها حتیالمقدور نباید

از مــواد پاککننده ( ،)Detergentحشــرهکشها،
ضدآفتهــا و مــواد ضدعفونی اســتفاده کــرد ،زیرا
باقیمانده این مواد باعث آلودگی وسایل کار و داروها
خواهد شد.
محل ساختمان نهارخوری یا کافه تریا و آشپزخانه و
انبار آن باید از البراتوار جدا باشد و افراد فقط در اوقات
تنفس یا صرف غذا به آن جا مراجعه نمایند.
در صورتی که البراتوار در یک طبقه بنا شود گذشته
از سایر تسهیالت ،نظافت نیز آسان ترانجام میشود.
توجه به شــرایط تهویه البراتوار داروســازی نهایت
اهمیت را دارد و سیستم تهویه باید بهصورتی طراحی
شود که بتوان فشار هوای وارده در هر قسمت را زیر
نظر داشــت .در صورت لزوم باید برای قسمتهای
مخصوصی (مانند بخش تولید پنیســیلین) وسایل
تهویه اختصاصی (با فشار منفی) پیشبینی نمود(.)6
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درباره آلودگی داروها استفاده شده است .ولی سه بخش دیگر مقاله
حاضر و همچنین بعضی مطالب مندرج در بخش اول و دوم خالصه
مشاهدات و کاوشهای اینجانب میباشد.
 1و  2و  3و  4و  5و  6ـ به مقاله اینجانب با عنوان (دو خاصیت مهم
فرآوردههای استریل) در مجموعه سخنرانیهای سومین کنگره
صنایع داروسازی و بهداشتی ایران مراجعه شود.
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