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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 اردیبهشت ماه  / 1380به کوشش دکتر مجتبی سرکندی
 2ـ مروری بر خواص چهار داروی کاتکوالمین (ب)  /دکتر فرشاد روشنضمیر ،دکتر بهزاد صادقی
 3ـ خوددرمانی و نقش داروساز در منطقی کردن آن  /دکتر نسرین نورانی
 4ـ یک منبع جدید اطالعرسانی گیاهان دارویی در شبکه پایگاه اطالعاتی ـ  / IBIDsرابعه حاجبی
 5ـ تورق و تأمل در حدیث دیگران  /دکتر شادانفر
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فهرست مقالههای اردیبهشت ماه 1380
تهیه و تنظیم :دکتر مجتبی سرکندی

عنوان
سرمقاله

بیماری پا و دهان  /دکتر مجتبی سرکندی
مروری بر خواص چهار داروی کاتکوالمین (ب)  /دکتر فرشاد روشنضمیر ،دکتر بهزاد صادقی
نگاهی به درمان کولورکتال (ب)  /دکتر مجتبی سرکندی

علـمی

پرسش و پاسخ علمی  /دکتر مرتضی ثمینی
آروماتراپی  /دکتر فراز مجاب
سمیت کبدی داروها  /دکتر مهرداد شکیبآذر
تداخل دارویی عصاره گریپفروت  /دکتر وحید خوری ،دکتر مریم تازیکی
خوددرمانی و نقش داروساز در منطقی کردن آن  /دکتر نسرین نورانی
گزارشی از :اولین همایش بینالمللی طب سنتی و مفردات پزشکی

اجـتـمـاعـی

یک منبع جدید اطالعرسانی گیاهان دارویی در شبکه پایگاه اطالعاتی  / IBIDsرابعه حاجبی
تورق و تأمل در حدیث دیگران  /دکتر شادانفر
رازی و خوانندگان
سؤاالت مربوط به بازآموزی
فرصتهای شغلی
پیدرپی 373
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مقدمه

در ســال  oliver ،1896و  Schaferنشان دادند
که تزریق عصاره غده فوق کلیه موجب افزایش فشار
شــریانی حیوان تحت تجربه میشود .متعاقب جدا
کردن آدرنالین بهعنوان جزء مؤثر این عصارهDale ،
در سال  1913نشان داد که آدرنالین موجب بروز دو
نوع اثر جداگانه میگردد« :انقباض» در بســترهای
عروقی خاص و «اتساع» در عروقی متفاوت.
تحقیقات بعدی  Daleنشان داد که اگر به حیوان
ً
بدوا مشــتقات ارگو و سپس آدرنالین تجویز شود ،به
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جای افزایش فشــارخون شریانی با سقوط آن مواجه
خواهیم شــد .علت این تغییر در پاسخدهی عروق را
 Alquistدر سال  1948به وضوح نشان داد .او اظهار
داشــت که گیرندههای متفاوتی در خدمت ســامانه
(سیستم) آدرنرژیک هستند و از وجود دو نوع گیرنده
آلفا و بتا خبر داد .ایشان اثر آدرنالین ( = Eاپینفرین)،
نورآدرنالین ( = NEنوراپینفرین) و ایزوپروترنول ISO
را بر این دو نوع گیرنده به شرح زیر گزارش نمود:
در مــورد گیرندههای آلفا ،اثر  NEبیش از  Eو اثر
هر دو اینها بیش از  ISOاست و در مورد گیرندههای

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

بتــا ،اثــر  ISOبیش از  Eو اثر هــر دو اینها بیش از
 NEمیباشد.

او در مطالعــات بعــدی خــود وجــود گیرندههای
 β1، α2، α1و  β2را نشان داد.
در جدول شــماره ( )1آثار وســاطت شــده توسط
هر یک از ایــن گیرندهها بر بافتهای مختلف درج
شده است.

جدول  1ـ نحوه توزیع و نوع عمل گیرندههای آدرنرژیک

پیدرپی 373
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داروهایی که بهصورت عام و غیرانتخابی بر سیستم
آدرنرژیک تأثیر نموده موجــب تحریک گیرندههای
آن میشــوند را به دو گروه «با اثر مستقیم» و «با اثر
غیرمستقیم» تقسیم میکنند.
عمدهترین داروهای که بهصورت غیرمستقیم یعنی
از طریق آزادسازی واسطه عصبی این سیستم عمل
میکنند عبارتند از :آمفتامین ،تیرامین و افدرین اما
در ایــن نوشــتار به  4داروی اصلی مؤثر بر سیســتم
آدرنرژیــک که بهصورتی غیرانتخابی یک یا چند تا از
گیرندههــای این سیســتم ( )β2 - β1- α2 - α1را
تحت تأثیر قرار میدهند ،پرداخته شده است.
شیمی

داروهای محرک آدرنرژیک را میتوان براســاس
ساختمان شــیمیایی آنها به دو گروه اصلی تقسیم
کرد:
کاتکولآمینها و غیرکاتکولآمینها

در گــروه کاتکولآمینهــا مــواد طبیعــی چون
نوراپینفریــن ،اپینفریــن و دوپامیــن و همچنین
چندیــن فــرآورده صناعــی چــون ایزوپروترنــول
(ایزوپروپیــل نوراپینفرین) وجود دارد .ســاختمان
کلی کاتکولآمینها در شــکل ( )1نشان داده شده
است.
واژه کاتکولآمیــن از ســاختمان مولکــول آن
نشــأت گرفتــه اســت .چرا کــه یــک کاتکولآمین
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شکل  1ـ ساختمان اصلی کاتکولآمینها

از دو قســمت تشــکیل شــده اســت ،یک کاتکول
( 3و  4ـ دیهیدروکســیبنزن) و یــک زنجیــره 2
کربنه منتهی به گــروه آمین (اتیلآمین) .گروههای
هیدروکسی کاتکول در موقعیتهای متا و پارا نسبت
به زنجیره جانبی واقع شــدهاند .کربنهای زنجیره از
ســمت آمین به ترتیب آلفا و بتا نامگذاری شــدهاند.
ســاختمان چنــد کاتکولآمین مهم در شــکل ()2
آورده شدهاند.
بهعلت وجود گروه هیدروکســیل روی کربن بتا در
زنجیره جانبی اپینفرین،نوراپینفرین و ایزوپروترنول،
این کربن نامتقارن و این مولکولها دارای ایزومرهای
فضایی هستند.
بهطــور طبیعــی ایزومرهــای ال ( )Lاپینفریــن
و نوراپینفریــن در بدن ســاخته میشــوند بهعالوه

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

ایزومرهای الاپینفرین ،نوراپینفرین و ایزوپروتونول
اثرات دارویی بیشتری نسبت به ایزومرهای دی ()d
دارند .در بسیاری از کشورها اپینفرین و نوراپینفرین
را بــه ترتیــب بــه نامهــای آدرنالیــن و نورآدرنالین
میشناسند.
تفــاوت داروهــای آدرنرژیــک غیرکاتکولآمینی
بهعلت وجود استخالفهایی روی حلقه بنزنی است.
در این گروه نیز بیشتر داروها ساختار فنیلاتیلآمینی
دارند ،لیکن ،در بعضی از آنها بهجای حلقه بنزنی،
حلقههای  5یا  6ضلعی اشــباع شده ،نفتالن یا یک
زنجیره خطی وجود دارد.
مکانیسم عمل

بســیاری از داروهای محــرک آدرنرژیک اثر خود

را از طریــق تأثیر بر گیرندههای ســمپاتیک موجود
بر سلولهای اثرپذیر از سمپاتیک اعمال میکنند.
با مراجعه به جدول ( )1میبینیم که سلولهای
هدف ســمپاتیک (ســلولهایی که از ســمپاتیک
اثــر میپذیرنــد) دارای یکــی از گیرندههــای آلفا
ـ یــک ،آلفــا ـ دو ،بتا ـ یــک ،بتا ـ  2یــا در برخی
مــوارد ترکیبــی از ایــن گیرندههــا اســت .تمایل
داروهــای محــرک آدرنرژیــک به ایــن گیرندهها
متفاوت اســت .برخی همچــون اپینفرین به تمام
ایــن گروههــا تمایل باالیی دارنــد .بعضی تا حدی
انتخابی عمل میکنند بــرای مثال ،ایزوپروترنول
بــه گیرندههــای بتا ـ یــک و بتــا ـ دو تمایل زیاد
و بــه گیرندههــای آلفــا تمایل بســیار کمی دارد،
ً
بهطوری کــه آن را تقریبا یک محــرک خالص بتا

شکل  2ـ ساختمان  4کاتکولآمین مهم
پیدرپی 373
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( )pure agonistمحسوب میکنند .نوراپینفرین
به گیرندههای آلفا و بتا بسیار متمایل است ،لیکن
ً
تمایل آن به گیرندههای بتا ـ دو نســبتا کم است.
اثر داروی محرک آدرنرژیک بر یک ســلول خاص
به سه عامل بستگی دارد:
 1ـ انتخابــی بــودن یا نبودن اثــر دارو روی برخی
گیرندهها
 2ـ پاســخ ویژه آن ســلول در نتیجــه تحریک هر
گیرنده
 3ـ نــوع گیرنــدهای که بیش از همه روی ســلول
وجود دارد.
برای مثال ،ســلولهای عضله صاف بســیاری
از عــروق یا تنها گیرنده آلفا دارنــد و یا گیرنده آلفا
روی آنهــا از ســایر گیرندهها بیشــتر اســت .در
صــورت تمــاس ترکیبات محرک با ایــن گیرندهها
مجموعــهای از فرآیندهــای زنجیروار در ســلول
عضلــه صاف عروق آغاز میشــود کــه در نهایت،
بــه انقبــاض عــروق منجــر میگــردد .بنابراین،
نوراپینفریــن و اپینفریــن کــه تمایــل زیادی به
گیرندههای آلفــا دارند ،باعــث انقباض عضالت
عروق و تنگ شــدن عروق میگردند .از آنجایی
که عضله صاف مسیرهای هوایی دارای گیرنده بتا
ـ دو هســتند ،با تحریک این گیرندهها شــل شدن
ســلولهای ایــن عضله روی میدهــد .اپینفرین
و ایزوپروترنــول تمایــل زیادی به گیرنــده بتا ـ دو
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دارنــد و عضلــه صاف برونــش را شــل میکنند.
نوراپینفریــن کــه کمتر به بتا ـ دو متمایل اســت،
اثرات شلکنندگی ضعیفی دارد.
داروهای محرک آدرنرژیک را میتوان براساس
مکانیســم عملشــان به دو دســته بزرگ تقســیم
کــرد :نوراپینفرین ،اپینفرین و داروهای مشــابه
کــه از طریق اتصال مســتقیم بــا گیرندههای آلفا
و بتــا ایجاد اثر میکنند ،بــه نام داروهای محرک
مســتقیم آدرنرژیــک میشناســند اما بســیاری از
ً
داروها (مثل آمفتامین) خود مستقیما به گیرندهها
اتصــال نمییابند و در عین حــال میتوانند اثرات
ســمپاتیک را ایجــاد نماینــد .ایــن داروهــا عمل
خود را از طریق آزادســازی نوراپینفرین از ذخایر
ســلولی (وزیکولهــا) انجام میدهنــد .در مرحله
بعد ،نوراپینفرین آزاد شــده بــه گیرندهها متصل
شــده ،روی بافــت هــدف اثــر ســمپاتیک ظاهر
میشــود .توانایی این دســته داروها در آزادسازی
نوراپینفریــن وابســته به امکان برداشــته شــدن
آنها توســط ســلول عصبــی آدرنرژیــک و ورود
آنهــا به وزیکولهای ذخیرهای اســت .در واقع،
این داروها باید بتوانند از همان مســیر طبیعی باز
جذب نوراپینفرین خود را به وزیکولها برســانند.
ورود هــر مولکول داروی محرک غیرمســتقیم به
وزیکــول ،یک مولکــول نوراپینفرین را از آن آزاد
کرده ،بــه محیط داخل ســلول هدایــت میکند.
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قســمتی از نوراپینفرینهای آزاد شــده در داخل
سلول تحت تأثیر آنزیم منوآمیناکسید از ( )MAO
متابولیزه میشود .اما قسمتی از آنها از دسترس
آنزیــم گریخته ،پس از اتصال با گیرندهها ،پاســخ
ســمپاتیک ایجاد میکنند ،در نتیجه ،پاسخ ناشی
از مصرف داروهای محرک غیرمستقیم آدرنرژیک
مشابه نوراپینفرین است.
یک ویژگــی مهم داروهای محرک غیرمســتقیم
آدرنرژیــک ،بــروز پدیده تاکیفیالکســی در صورت
مصرف مکرر یا مداوم است (یعنی با تجویز مکرر دارو
پاســخها کمکم کاهش مییابند) .این حالت بهعلت
کاهش تعداد ذخایر نوراپینفرین قابل آزادسازی و در
دســترس روی میدهد .اگر دارو تحت تأثیر MAO
متابولیزه نشــود ،این مقاومت دارویی بسیار سریعتر
روی میدهــد و مدت زمان زیادتری برای برگشــت
فعالیت آنها الزم است.
اثــرات بســیاری از محرکهــای غیرمســتقیم
آدرنرژیک با تجویز قبلی کوکایین یا ضدافسردگیهای
ســهحلقهای (ایمیپیرامین) کم شده ،یا به کلی از
بین مــیرود .این داروهــا چون میتواننــد مانع از
انتقال و باز جذب ( )up-takeواسطههای عصبی
آدرنرژیــک شــوند ،امــکان رســیدن محرکهای
غیرمستقیم به وزیکولهای ذخیرهای نوراپینفرین
را از میان میبرند .البته ،داروهای چربی دوســتی
چون آمفتامین میتوانند از طریق غشــا و بهواسطه

انتشــار عبور کنند و به ســامانه انتقال واسطهها از
غشــا نیازی ندارنــد .در نتیجه ،اثرات ایــن دارو با
اســتفاده از کوکایین یا ایمیپیرامین به ســادگی از
میان نمیرود.
در صورتــی که عصب آدرنرژیک در بافتی بهعلت
جراحی یا هر علت دیگری تخریب شده باشد ،دیگر
محرکهای غیرمســتقیم آدرنرژیک مؤثر نخواهند
بــود ،چــرا کــه در نتیجــه ،تخریب عصــب امکان
آزادســازی نوراپینفریــن وجود نــدارد .همچنین در
بیمارانــی که برای درمان پرفشــاریخون از رزرپین
یا گوانتیدین (تخلیهکنندههــای ذخایر نوراپینفرین
اعصاب) استفاده کردهاند ،محرکهای غیرمستقیم
آدرنرژیک اثر کمی دارند.
رابطــه ســاختمان و اثــر در داروهای محرک
آدرنرژیک

آنچه که سبب میشود داروی محرک اثر مستقیم
یا غیرمستقیم داشته باشد ،ویژگیهای استخالف در
موقعیتهای پارا و متای حلقه بنزنی یا اســتخالف
کربن بتای زنجیره جانبی است .در صورتی که در این
موقعیتها دو یا سه استخالف (اغلب هیدروکسیل)
قرار بگیرند ،دارو بهصورت مســتقیم اثر خواهد کرد.
ً
ترکیباتی که تنها یک استخالف داشته ،یا اصوال فاقد
استخالف در این نواحی باشند ،بهصورت غیرمستقیم
اثر میکنند.
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در محــرک هــای مســتقیم در صورتــی کــه به
گــروه آمیــن ،دو یــا چند کربن اضافه شــده باشــد
ً
(مثــل ایزوپروترنــول) مولکــول عمــا محــرک
( )agonistخالص گیرنده بتا خواهد شــد .آنهایی
که اســتخالفهای کوچکی روی گروه آمین دارند،
(مثــل نوراپینفرین و اپینفریــن) اغلب محرک آلفا
میشــوند ،ولی ممکن اســت برگیرنده بتــا نیز مؤثر
باشــند .اثر نوراپینفرین بر بتا ـ دو بسیار کم ،ولی بر
بتا ـ یک زیاد اســت .اپینفرین بــه هر دو گیرنده بتا
تمایل زیادی دارد.
محرکهــای آدرنرژیکــی کــه روی حلقــه بنزنی
ً
استخالفی ندارند (مثل آمفتامین و افدرین) معموال
ً
کامال چربی دوست هستند .به همین علت به سادگی
از سدخونی ـ مغزی میگذرند و باعث تحریک سامانه
عصبی مرکزی ( )CNSمیشوند.
ُ
حساســیت دارو بــه آنزیمهــای کاتکــول ـ ا ـ
متیلترانســفراز ( )COMTو  MAOنیــز بســتگی
ً
بــه ســاختمان دارو دارد COMT .اختصاصــا روی
ســاختمان کاتکولی مؤثر است .در صورتی که یکی
از هیدروکســیلهای متا یا پارا وجود نداشته باشند،
 COMTبر آن مولکــول اثر نخواهد کرد .در نتیجه،
چنین ترکیباتی طول اثر باالیی خواهند داشت .با قرار
دادن یک اســتخالف مثل متیــل روی کربن آلفای
زنجیره جانبی تمایل دارو به آنزیم  MAOنیز کاهش
مییابــد .بهعــاوه داروهایی که در محــل نیتروژن
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انتهایی اســتخالفهای بزرگی دارند ،نیز تحت تأثیر
 MAOقرار نمیگیرند .یک داروی غیرکاتکولآمینی
که روی کربن آلفای زنجیره اســتخالف متیل دارد،
توســط هیــچ یــک از دو آنزیــم  MAOو COMT
متابولیزه نمیشــوند و در نیتجه ،اثر بســیار طوالنی
خواهند داشت (مثل آمفتامین).
نقــش پیامبر ثانویــه در پاســخهای متعاقب
تحریک گیرنده

در نتیجه آزادسازی ،بسیاری از ترکیبات شیمیایی
در بدن یا تجویز دارویی آنها به دنبال تداخل مولکول
(اعم از واسطه عصبی ،هورمون ،عوامل رشد و )...
با گیرنده خاص پاســخهای زیســتی ویژهای ایجاد
میشــود .داروهای آدرنرژیــک و کاتکولآمینهای
طبیعــی پاســخهای خــود را بهدنبــال اتصــال بــا
گیرندههــای آلفا ،بتا یــا دوپامینی ایجــاد میکنند.
ایــن اتصال باعث آغــاز فرآیندهای پیاپی زیســت ـ
شــیمیایی در غشای سلول هدف شــده ،در نهایت،
به یک پاســخ عملکــردی (چون انقباض ،ترشــح،
شل شــدن ،تغییر در متابولیســم و  )...میانجامد.
بــه مجموعــه فرآیندهای تبدیل عمــل یک محرک
( )signalخارجــی (مثل نوراپینفرین آزاده شــده از
یک عصــب ســمپاتیک) به یک پاســخ عملکردی
(مثــل انقبــاض عضله صاف عــروق) انتقــال پیام
 signal transductionمیگویند.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

شکل  3ـ نقش ' 3و ' 5آدنوزین منوفسفات حلقوی ( )cAMPبهعنوان پیامبر ثانویه
در اثرات کاتکولآمینها روی گیرنده بتا

به دنبال اتصال محرک (آگونیست) که پیامبر اولیه
است به گیرنده موجود در سطح خارجی سلول هدف،
یــک پیامبر ثانویه تولید شــده ،با آغــاز مجموعهای
از واکنشهای شــیمیایی خاص ،در نهایت ،پاســخ
عملکردی از سلول دیده میشود (شکلهای  3و .)4
ً
در مورد گیرندههای آلفا و هم بتا ،انتقال پیام ظاهرا
با دخالت پروتئینهای  Cصورت میگیرد.

ایــن پروتئینهاممکــن اســت بــه کانالهای
یونــی متصل بوده ،یا پیامبر ثانویه خاص داشــته
باشــند .در صــورت وجــود پیامبــر ثانویه خاص،
ســامانه انتقال پیام قــادر به تغییر ســریع پیا مها
(متناســب بــا فعالیــت گیرند هها) بــوده ،توانایی
تحریــک یا مهــار انواع متعــددی از فعالیتهای
ســلولی (چــون ترشــح ،انقبــاض ،متابولیســم،
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شکل  4ـ نقش دیاسیلکلیسرول ( )DAGو اینوزیتولتریفسفات ( )Ins 1, 4, 5 P3بهعنوان پیامبر ثانویه در تداخل
ترکیبات محرک با گیرنده آلفا ـ یک Ptdins 4, 5 P2 ،یک پیشساز فسفاتیدیل اینوزیتول است که در غشای سلول
یافت میشود و بهدنبال فعال شدن گیرنده به دو پیامبر ثانویه  (IP3) Ins 1, 4, 5 P3و  DAGتجزیه میشود .به محض
آزاد شدن ،این پیامبرها مسیرهای جداگانه و مؤثر بر یکدیگری را فعال میسازند Ins 1, 4, 5 P3 .کلسیم را از ذخایر
درون سلولی آزاد کرده ،همچنین ممکن است یک گروه فسفات دیگر هم گرفته به  Ins 1, 3, 4, 5 P4تبدیل شود،
که این ترکیب میتواند کانالهای کلسیمی غشا را باز کند DAG .با فعال کردن پروتئین کیناز  Cامکان فسفرپالسیون
پروتئین را فراهم میسازد .فعال شدن کالمودولین در حضور کلسیم نیز به فسفریله شدن پروتئین منجر میشود.

تحریــک عصبــی و رشــد) را دارا میباشــد.
پیامبرهــای ثانویــهای کــه بــه دنبــال تحریک
ســامانه عصبی ســمپاتیک در انتقال پیام شرکت
میکنند عبارتند از :آدنوزین منوفســفات حلقوی
(  ،)C A M Pد یاسیلگلیســرول (  )D A Gو
اینوزیتولتریفسفات (  .)IP3به محض آزاد شدن
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این پیامبرهــای ثانویه ،فرآیند خاصی در ســلول
روی میدهد .برای مثال ،اینوزیتولتریفســفات
از طریــق خارج کــردن کلســیم از ذخایر درونی
ســلولی (رتیکولوم اندوپالســمیک) یــا باز کردن
کانالهای کلســیمی غشــا ســلول عمل میکند.
در نتیجــه ،کلســیم باعث انقبــاض عضله صاف

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

ً
عــروق (احتماال بهواســطه فســفریله کردن یک
پروتئیــن) میگردد .دیاسیلگلیســرول پروتئین
کینــاز  Cرا (در حضــور یون کلســیم و ســرین)
فعــال میکنــد این آنزیم باعث فســفریله شــدن
برخی پروتئینهای درون ســلولی (از جمله برخی
پروتئینهــای تنظیمکننــده تبادل یونی ســدیم و
هیدروژن و کانالهای پتاســیمی) میشود.
خصوصیــات اصلــی ســامانه پیامرســانی در
سلولهای مختلف تا اندازه زیادی به هم شبیه است
و تفاوت اصلی در مســیری اســت که پیامبر ثانویه
خاص فرآیندهای بعدی را در ســلول برمیانگیزد.
ً
ظاهرا مســیر مشــترک نهایــی در مکانیســمهای
مولکولی ،فسفریله شدن پروتئین است و در واقع ،از
این راه واسطههای عصبی ،هورمونها و پیامهای
عصبی در سلولهای هدف تأثیر میگذارند.

اعمــال فارماکودینامیــک نوراپینفریــن،
اپینفرین و ایزوپروترنول

اثــرات قلبــی ـ عروقی این داروهــا در جدول ()2
نشان داده شده اســت .تفاوت موجود در اثرات این
سه کاتکولآمین بر بسترهای عروقی متفاوت بهعلت
تفاوت تمایل هر کدام از داروها به گیرندههای مختلف
و همچنین تفاوت در توزیع نســبی این گیرندهها در
هر بستر عروقی است.
پاســخهای حاصل از اثرات این ترکیبات بر عروق
اصلی در جدول ( )3نشان داده شده است.
عــروق خونــی پوســت و غشــاهای مخاطــی
ً
عمدتا دارای گیرندههای آلفا هســتند .در نتیجه،
اپینفریــن و نوراپینفریــن در ایــن بافتها باعث
انقبــاض قــوی و کاهش جریان خون میشــوند.
ً
ایزوپروترنــول کــه تقریبــا یک محــرک خالص بتا

جدول  2ـ اثرات قلبی ـ عروقی کاتکولآمینها در انسان (مقدار  0/1تا  mcg/kg/min I.V 0/4یا  0/5تا mg Sc 1

 : 0بدون اثر      : +افزایش     ــ  :کاهش     تعداد عالیم شدت پاسخ رانشان میدهد.
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جدول  3ـ پاسخ بسترهای عروقی مهم به مقادیر معمول کاتکولآمینها

اســت ،بر عروق پوســت و مخاط اثر قابل توجهی
نــدارد .عــروق خونــی اندامهای احشــایی چون
ً
کلیهها نیز عمدتا گیرنده آلفا دارند ،گرچه تعدادی
گیرنده بتا ـ دو نیز در محل وجود دارد .در نتیجه،
اپی نفریــن و نوراپینفرین باعث انقباض عروق و
کاهش جریان خون در کلیهها میشوند ،در حالی
که ،ایزوپروترنول یا هیچ اثری نداشــته و یا عروق
را کمی گشاد میکند.
عروق خونــی موجود در عضالت اســکلتی هم
گیرندههــای آلفا و هم بتا دارنــد .نوراپینفرین این
عــروق را تنــگ کــرده ،جریان خــون در عضالت
اســکلتی را کاهش میدهد .این اثر بهعلت تداخل
با گیرندههای آلفــا روی میدهد .ایزوپروترنول این
عروق را متســع کرده ،در نتیجــه ،جریان خون در
این بافت راافزایش میدهــد .این اثر ایزوپروترنول
بهواســطه تداخل با گیرندههای بتا ـ دو اســت .اثر
اپینفریــن بر عــروق خونی این عضــات بهعلت
تمایــل زیــاد آن به گیرندههای آلفــا و بتا پیچیدهتر
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اســت و بستگی به مقدار اپینفرین دارد .در مقادیر
کم اپینفرین عروق را متســع کرده ،در مقادیر زیاد
باعث انقباض آنها می شود.
برای توجیه اثرات اپینفرین نظر دادهاند که حد
تحــرک گیرندههای بتا ـ دو پایینتر از گیرندههای
آلفا اســت .بنابراین ،مقادیر کم اپینفرین میتواند
گیرندههــای بتا ـ دو را فعال کرده ،باعث اتســاع
عروق شــود .با افزایش مقــدار اپینفرین ،عالوه
بــر بتــا ـ دو کمکــم گیرندههای آلفا نیــز تحریک
میشــوند تا آن که در نهایت ،پس از ایجاد توازن
در میــزان فعالیت گیرندههــای آلفا و بتا ،انقباض
عروقــی روی میدهد .به دنبال ایــن حالت تنگی
عــروق ،یک بار دیگر وضعیت اتســاع عروق روی
میدهد که دو علت دارد:
 1ـ کاهش فعالیت گیرندههای آلفا در نتیجه کاهش
غلظت اپینفرین
 2ـ ایجاد مجدد اتساع ناشی از تحریک بتا ـ دو
عوامل متعدد در تعیین میزان جریان خون در عروق
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کرونر ســهیم هســتند ،لیکن مهمتریــن آنها تولید
موضعی متابولیتهای متسعکننده است که در نتیجه،
افزایــش کار قلب به دنبال تحریک ایجاد میشــوند.
بهدنبال تجویز اپینفرین یا نوراپینفرین عروق کرونر نیز
متسع میشوند .اما این وضعیت ارتباط چندانی به نقش
گیرندههای الفا و بتای موجود در بســتر کرونر ندارد.
افزایش جریان خون بهدنبال تجویز آن کاتکولآمینها،
در نتیجه ،افزایش میزان کار قلب بهدنبال مصرف آنها
ً
اســت .ایزوپروترنول که عمدتا روی گیرندههای بتا اثر
میکند ،بهصورت مســتقیم باعث اتساع عروق کرونر
میشود ،بهعالوه تولید متابولیتهای متسعکننده را
نیز افزایش میدهد.
اثرات بر سامانه قلبی ـ عروقی

با افزایش فشار سمپاتیک در اعصاب تغذیهکننده
ســامانه قلــب و عروقی ســرعت ضربــان و نیروی
انقباضــی هر ضربه باال مــیرود (اثرات کرونوتروپ
و اینوتــروپ مثبت) .در نتیجــه ،حجم ضربهای نیز
افزایش مییابد .بنابراین ،بازده قلبی که حاصل ضرب
سرعت در حجم ضربهای است نیز باال میرود .الزم
به ذکر اســت کــه در اغلب مــوارد طبیعی ،افزایش
فعالیت ســمپاتیک با کاهش فعالیت پاراســمپاتیک
(عصــب واگ) همراه اســت ،در نتیجــه ،تظاهرات
افزایــش تون ســمپاتیک بــر قلب به خوبی آشــکار
میشود.

با افزایش تون سمپاتیک بیشتر عروق خونی دچار
انقباض شــده ،در مجموع مقاومت عروقی افزایش
مییابد افزایش فشــار سمپاتیک ناشــی از افزایش
آزادســازی نوراپینفرین و در نتیجه ،افزایش تداخل
آن بــا گیرندههای بتای ســلولهای قلــب و آلفای
سلولهای عضله صاف عروق است .در نتیجه ،این
امر فشــارخون سیستولی و دیاســتولی باال میرود،
بهدنبال ان میانگین فشــارخون شریانی نیز باید باال
برود.
نوراپینفرین

با تزریق زیرپوستی یا وریدی و آهسته نوراپینفرین
تمام بسترهای عروقی مهم در بدن منقبض میشوند.
سیاهرگهای کوچک نیز همانند شریانچهها تنگ
میشــوند .در نتیجــه ،مجموع مقاومــت محیطی
افزایش مییابد.
اثرات نوراپینفرین بر عملکرد قلبی پیچیده است،
چرا که اثرات مســتقیم آن بر قلــب با هم تداخالت
تغییردهنــدهای دارنــد و بهعــاوه انعکاسهــای
( )reflexesقلبی نیرومندی بهدنبال تجویز آن آغاز
میشوند.
مســایل مهم و قابل توجه درباره اثر نوراپینفرین
عبارتند از:
 1ـ اثــر مســتقیم نوراپینفرین بر قلــب بهصورت
تحریکی است.
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 2ـ پاسخ انعکاســی برعکس اثر مستقیم ،مهاری
است.
 3ـ پاسخ انعکاسی بسته به سطح فعالیت سمپاتیک
و پاراســمپاتیک درست پیش از شروع انعکاس تغییر
میکند.
 4ـ توزیع اعصاب ســمپاتیک و پاراســمپاتیک در
تمام قلب یکسان نیست .در نتیجه ،پاسخ خالص اثر
نوراپینفرین بر سرعت ضربان قلب و نیروی انقباضی
قلب بسته به مقدار نوراپینفرین ،فعالیت فرد ،وجود
بیماریهای قلبی عروقی یا اختالل در گیرنده فشاری
(بارو رســپتورها) و حضور ســایر داروهــای مؤثر بر
انعکاس میباشد.
در یک فرد طبیعی در حال اســتراحت که هیچ
دارویی مصــرف نمیکند ،فعالیت پاراســمپاتیک
ً
در قلــب متوســط و فعالیــت ســمپاتیک نســبتا
ً
کم اســت .عضــات بطنهاتقریبا دارای عصب
پاراســمپاتیک نیســتند .بــا افزایــش فشــارخون
بهدنبــال مصــرف نوراپینفریــن ،گیرند ههــای
فشــاری (بــارو رســپتورها) فعال میشــوند ،در
نتیجــه ،تعــداد و تکــرر تکانههای ( )impulses
پاراسمپاتیک افزایش یافته ،جریان سمپاتیک باز
هم کاهش مییابد و ســرعت ضربان قلب آ نقدر
کند میشود که اثر افزاینده نوراپینفرین پوشیده
شده ،میزان سرعت ضربان قلب از اندازه طبیعی
نیز کمتر میشــود .در این شــرایط ،اثر انعکاس
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بر بطنها بســیار کم اســت ،چرا که بطنها فاقد
عصبگیــری از پاراســمپاتیک هســتند و ســطح
تحریــکات ســمپاتیک از ابتدا زیاد نبوده اســت.
بنابراین ،با کاهش بیشــتر فعالیت سمپاتیک ،اثر
قابــل مالحظهای در قــدرت انقباضی بطن دیده
نمیشود .اثرات مســتقیم نوراپینفرین که باعث
افزایــش قــدرت انقباض عضله بطن میشــوند،
تحــت تأثیر انعکاس محــو نمیگردند .در نتیجه،
بهطور کلی ،ضمن کاهش ســرعت ضربان قلب،
حجــم ضربــهای افزایش مییابد .بــه این ترتیب
میــزان برو نده قلبــی که حاصلضرب ســرعت
ضربــان در حجم ضربهای اســت ،تغییر چندانی
نمیکند.
علــت کندی ضربــان قلــب بهدنبــال تزریق
نوراپینفرین را میتوان به ســادگی با اســتفاده
از آتروپیــن (متضــاد رقابتــی گیرند ههــای
موســکارینی) نشــان داد .آتروپین رفلکسهای
جبرانــی عصب واگ را حذف میکند .در نتیجه،
اثــرات تحریکی مســتقیم نوراپینفرین پوشــیده
نمیشــود .تعــداد ضربا نها و حجــم ضربهای
افزایــش آشــکاری یافتــه ،در نتیجــه ،برو نده
قلبــی افزایش قابل مالحظهای مییابد و فشــار
سیستولی و دیاســتولی خون بیشتر باال میرود.
ً
ایــن نتیجــه عمدتــا بهعلــت افزایش در رو نده
قلبی است.
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اپینفرین

کیفیت پاسخ فشارخون به تزریق اپینفرین وابسته
به مقدار دارو اســت .مقدا رکم اپینفرین فشــارخون
دیاستولی و میانگین فشارخون را پایین برده ،بر فشار
سیســتولی تأثیری ندارد .این اثر کاهنده فشــارخون
ناشی از اپینفرین بهعلت کاهش مقاومت محیطی
بهعلت اتســاع عروق در بسترهای عروقی عضالت

اسکلتی اســت .با تزریق مداوم (انفوزیون) یا تزریق
زیرپوستی اپینفرین در مقادیری که اغلب در انسان
استفاده میشــود ،فشارخون سیســتولی افزایش و
فشــار دیاســتولی کاهش مییابد .بنابراین ،بسته به
تفاوت میان افت فشــار دیاســتولی و افزایش فشار
سیستولی ،میانگین فشــارخون کاهش یافته ،ثابت
مانده ،یا افزایش مییابد (شکل .)5

شکل  5ـ اثرات قلبی ـ عروقی تزریق مداوم نوراپینفرین ،اپینفرین،ایزوپروترنول و دوپامین در انسان.
تزریق در مدت زمان نشانداده شده با خطوط خطچین انجام شده است .ضربان قلب برحسب ضربه در دقیقه.
فشارخون برحسب میلیمتر جیوه و مقاومت محیطی برحسب واحد دلخواه نوشته شده است .نقطه چین در
فشارخون معرف میانگین فشارخون است.
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اثرات قلبی اپینفرین بهعلت اثراتش برگیرندههای
بتای قلبی اســت .سرعت ضربان و نیروی انقباضی
قلب افزایش مییابــد و در نتیجه ،برونده قلبی نیز
باالمــیرود (جــدول  2و شــکل  .)5از آنجایی که
مقاومت محیطی کاهش مییابد ،تنها علت افزایش
فشــارخون ،افزایــش بــرونده قلبی اســت .چون
اپینفریــن تغییر کمی در میانگین فشــارخون ایجاد
ً
میکند ،معموال فرآیند انعکاســی کندکننده قلب در
انسانها دیده نمیشود.
ایزوپروترنول

تزریق مداوم و آهسته مقادیر درمانی از ایزوپروترنول
به انســان باعــث کاهش قابل توجهــی در مجموع
مقاومت محیطی میشود که بهعلت اتساع بسترهای
عروقــی در عضــات اســکلتی اســت .در نتیجه،
میانگین فشار و فشــار دیاستولی کم می شود .افت
فشارخون ناشی از ایزوپروترنول شدیدتر از اپینفرین
است ،چرا که ایزوپروترنول برخالف اپینفرین سبب
انقباض عروق نمیشــود .فشار سیســتولی ممکن
است تغییری نکرده ،یا افزایش یابد .هرگونه افزایش
در فشــار سیستولی بهعلت افزایش برونده قلبی در
نتیجه استفاده از ایزوپروترنول است.
اثرات ایزوپروترنول بر قلب مشابه اثرات اپینفرین
ً
است .ایزوپروترنول معموال حجم ضربهای و سرعت
ضربان قلب را بیــش از اپینفرین افزایش میدهد.
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این اثر بهعلت آن اســت کــه ایزوپروترنول میانگین
فشــارخون را پایین می برد ،که بهصورت رفلکســی
فعالیت عصــب واگ کاهش می یابد و بهعالوه این
دارو محرک قویتری در قلب است.
اثر بر عضالت صاف عروق

در ســالهای اخیــر اطالعات پیچیــده زیادی
درباره انواع گیرندههای آدرنرژیک سهیم در کنترل
انقباض عضالت صاف عروق به دست آمده است.
معلوم شــده است که انواع گیرندههای آلفا ـ یک و
آلفا ـ دو در نواحی پیش و پس اتصالی وجود دارند.
البته ،شواهدی دال بر نقش عملکردی گیرندههای
آلفا ـ دو پس اتصالی به دســت نیامده اســت و این
امر بهویژه درباره شــریانها بیشــتر مصداق دارد.
گیرندههـ�ای آلفا ـ یک پـ�س اتصالی( (�postjunc
 )tionalدر سیاهرگها ،شــریانها و شریانچهها
وجــود دارنــد .فعالیت ایــن گیرندههــا باعث ورود
کلسیم خارج ســلولی از مسیر کانالهای کلسیمی
و آزادسازی ذخایر درون سلولی کلسیم میشود .این
وضعیت با دخالت اینوزیتولتریفســفات بهعنوان
پیامبــر ثانویه انجام میگیرد .این پیامبر ثانویه نقش
مهمــی در نظیم فشــارخون و فشــار عــروق بازی
میکند.
هماکنون آشکار شده است که اندوتلیوم عروق نیز
در حفظ ( )toneرگها نقش مهمی دارند .سلولهای
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اندوتلیوم با ساخت و آزادسازی موضعی ترکیبات تنگ
ً
یا گشــادکننده عروق که مستقیما بر عضالت صاف
عروق اثر میگذارند ،میتوانند باعث ایجاد و یا تغییر
در تنگــی و گشــادی عروق شــوند .تحریک گیرنده
آلفــا ـ دو موجــود در ســلولهای اندوتلیــوم برخی
بســترهای عروقــی (چــون شــریان کرونــر) باعث
آزادسازی ترکیبات گشـ�ادکننده درونزاد( (�endog
 )enousتحت عنوان  EDRFsمیشود .یکی از این
ترکیبات نیتریک اکساید است.
عوامــل منقبضکننــده مشــتق از اندوتلیــوم
( )EDCFSهمچون اندوتلین نیز شناسایی شدهاند.
از آنجایی که نیتروس اکســاید میتواند ســاخت و
آزادســازی اندوتلیــن ( )endothelinرا مهار کند،
تأثیر گیرندههای آلفای اندوتلیومی روی آزادســازی
 EDCFنامعلوم مانده است.
در هر رگی ،مجموع پاسخ نهایی به نوراپینفرین آزاد
شده از عصب یا اپینفرین موجود در خون به جمعیت
چهار گروه از گیرندههای آدرنرژیک وابســته است:
گیرندههای آلفا ـ یک و آلفا ـ دو پس اتصالی میانجی
وقوع انقباض عضالت صــاف عروق و گیرندههای
آلفــا ـ دو پیش اتصالی واندوتلیومی میانجی اتســاع
ً
عروق هســتند .بهعالوه ،ظاهــرا جهت درک کامل
پاسخ عروق به داروهای محرک آدرنرژیک الزم است
اثرات احتمالی دارو بر سلولهای اندوتلیومی و تولید
 EDRFیا  EDCFرا در نظر داشته باشیم.

اثر بر عضالت صاف غیرعروقی

بهطور کلی ،پاســخ بــه کاتکولآمینهای تجویز
شده مشابه تحریک اعصاب سمپاتیک میباشد .اثر
نوراپینفرین ،اپینفریــن و ایزوپروترنول بر عضالت
صاف غیرعروقی بســتگی به نــوع گیرنده موجود در
عضله دارد.
عضله صاف برونش با اپینفرین و ایزوپروترنول در
اثر تحریک گیرنده بتا ـ دو شــل میشود .این دو ،از
جمله داروهای قوی شلکننده برونش (گشادکننده
برونش) هســتند ،در حالی که ،نوراپینفرین در این
ً
مــورد اثر نســبتا ضعیفی دارد .اثرات گشــادکنندگی
برونــش ایــن داروهــا بهویــژه درحالتهــای تنگی
مسیرهای هوایی (چون آسم) مشهود است ،چرا که
مشــاهده اتساع در برونشــی که از پیش متسع بوده
است ،مشکل است.
ً
کاتکولآمینها معموال عضله صاف لوله گوارش را
نیز شــل میکنند اما این حالت می تواند به وضعیت
ً
فشار ماهیچهای اندام بستگی داشته باشد .معموال
کاتکولآمینها تحرک دســتگاه گوارش را کم کرده،
ً
اسفنکترهای گوارشــی را منقبض میسازند .ظاهرا
اثر شلکنندگی در دســتگاه گوارش بهعلت فعالیت
گیرنــده آلفــا ـ دو موجــود در ســلولهای عقدهای
( )ganglionicاســت .فعال کــردن این گیرندهها
آزادســازی اســتیلکولین از اعصاب کولینرژیک را
ی دهد .ممکن اســت شل شدن عضالت
کاهش م 
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گوارشی در نتیجه تحریک بتا ـ دو نیز باشد .انقباض
دریچهها ( )sphinctersاز طریق عمل گیرندههای
آلفا ـ یک صورت می گیرد .این اثرات در انسان موقتی
بوده ،فاقد ارزش درمانی هستند.
عضله شعاعی (متسعکننده) عنبیه دارای گیرنده
آلفا است .اپینفرین و تا اندازهای کمتر نوراپینفرین،
از این طریق و با انقباض عضله شعاعی باعث اتساع
مردمک (میدریاز) میشوند.
عضله رحم هم گیرنده آلفا و هم گیرنده بتا دارد .پاسخ
رحم انســان به کاتکولآمینها متغیر بوده ،به تعادل
هورمونــی فرد در زمان تجویز کاتکولآمین بســتگی
دارد .در مراحــل آخر بارداری و حین زایمان اپینفرین
و ایزوپروترنول انقباض عضله رحم را مهار می کنند ،در
حالی که نوراپینفرین رحم را منقبض میکند.
عضلــه  detrusorکه در مثانــه قرار دارد ،دارای
گیرنده بتا است و در پاسخ به اپینفرین و ایزوپروترنول
شــل میشــود .از طــرف دیگــر ،در ناحیــه مثلــث
( )trigoneو دریچه ( )sphincterمثانه که گیرنده
آلفا دارد ،با مصرف نوراپی نفرین و اپینفرین انقباض
ایجاد میشود .این عمل مانع از تخلیه ادرار میشود.
اثر بر سامانه عصبی مرکزی

اپینفریــن در مقادیــر درمانــی ،بهصورت خفیف
باعــث تحریــک ســامانه عصبی مرکــزی ()CNS
میشــود .مهمترین نشــانههای چنیــن تحریکی،
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اضطراب،بیقــراری و افزایــش تنفــس اســت.
ایزوپروترنول و نوراپینفرین نیز در مقادیر درمانی خود
اثرات  CNSخفیفی دارند .از آنجایی که این ترکیبات
به سهولت از سد مغزی ـ خونی نمیگذرند ،مکانیسم
اثرات تحریکی آنها شــناخته نشده است .احتمال
دارد که این اثرات تحریکی تا حدی بهعلت تحریک
اندامهــای محیطی و ســپس (مخابره این حالت به
مغز) تغییر در پیامهای عصبی وارده به مغز باشد.
اثر متابولیک

کاتکولآمینها و بهویــژه اپینفرین و ایزوپروترنول
دارای اثراتی چند بر فرآیندهای متابولیکی هســتند.
بیشتر این اثرات نتیجه تداخل با گیرندههای بتا است.
ً
نوراپینفرین معموال فقط در غلظتهای بسیار باال مؤثر
است .اپینفرین و ایزوپروترنول در مقادیر درمانی میزان
مصرف اکسیژن را 20تا 30درصد باال میبرند.اپینفرین
درونزاد که از بخش مرکزی غده فوق کلیوی ترشــح
میشود ،سطح خونی گلوکز ،اسیدالکتیک و اسیدهای
چــرب آزاد را در مقابل اســترسهایی مثل ورزش باال
میبرد .اپینفرین قویترین تحریککننده گلیکوژنولیز
( )glycogenolysisدر کبــد اســت و مقــدار گلوکز
 6ـ فســفات را باال میبرد .این مولکول به ســادگی به
جریان خون وارد شده ،سطح گلوکز خون باال میرود.
ایزوپرترنول قند خون را بهصورت جزیی باال میبرد.
قویتریــن محرکهــای گلیکوژنولیــز درعضلــه
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اســکلتی بهترتیــب ایزوپروترنــول ،اپینفریــن و
نوراپینفرین اســت .گیرنده دخیــل در گلیکوژنولیز
عضلــه اســکلتی ،گیرنــده بتــا اســت .بــا تحریک
گلیکوژنولیــز در عضالت اســکلتی ،به جای گلوکز،
ســطح اســیدالکتیک خون باال میرود ،چرا که در
عضله اسکلتی آنزیم گلوکز  6ـ فسفاتاز وجود ندارد،
در نتیجه ،گلوکز  6ـ فســفاتهای حاصل نمیتوانند
به گلوکز تبدیل شوند.
آزاد شــدن اســیدهای چــرب آزاد از بافت چربی
(لیپولیز) بهواســطه گیرنده بتا ـ یک انجام میگیرد.
ایزوپروترنول قویترین محرک برای این کار اســت و
بهدنبال آن اپینفرین و نوراپینفرین قرار دارند .اثرات
متابولیکی با واســطه بتا از کاتکولآمینها مســتلزم
فعالیت آدنیالت ســیکالز اســت .ایــن آنزیم که در
غشای سلول پس اتصالی موجود است باعث تسریع
در تبدیــل آدنوزین تریفســفات ( )ATPبه cAMP
میشــود .با باال رفتن سطح  cAMPدر سلول هدف
یــک پروتئین کیناز ( )PKAفعال شــده ،در نتیجه،
یک سوبســترا به شکل فسفریله تبدیل میشود و در
نهایت ،پاســخ متابولیک مناســب ایجاد میشود در
مــورد عمل گلیکوژنولیز ،زیاد شــدن  cAMPباعث
تبدیل فســفریالز  bغیرفعال به فســفریالز  aفعال
میشود ،این آنزیم فعال شکستن گلیکوژن به گلوکز
 1ـ فسفات را تسهیل و تسریع میکند (شکل .)3
تجزیــه تریگلیســیرید در بافــت چربــی بــا

کاتکولآمینهــا زمانی روی میدهد که با باال رفتن
ســطح  cAMPیک پروتئین کیناز فعال شده باشد.
این آنزیم با آنزیم مســؤول شکســتن گلیکوژن فرق
دارد ،چــرا که باعث شکســتن تریگلیســیریدهای
موجود در بافت چربی و ایجاد اســیدهای چرب آزاد
میشود (شکل .)3
نظریهای داده شــده که بر طبق آن توانایی پیامبر
ثانویه  cAMPدر تغییر یک فرآیند عملکردی خاص
را به آنزیم پروتئین کینــازی که تحریک میکند ،به
طبیعت پروتئینی که فسفریله می شود و یا به هر دو
مسأله وابسته میدانند.
تعادل پتاسیم

کاتکولآمینها میتوانند در تنظیم کوتاهمدت سطح
پتاسیم پالسما بسیار مهم باشند .تحریک گیرندههای
آلفا آدرنرژیک کبدی باعث آزاد شــدن پتاسیم از کبد
میشــود .برعکس با تحریک گیرندههای بتا بهویژه
در عضالت اســکلتی ،پتاسیم به داخل این بافت باز
ً
جذب ( )uptakeمیشود .این گیرندههای بتا ظاهرا
از نوع بتا ـ دو بوده ،به آنزیم ســدیم ،پتاسیم آدنوزین
تریفســفاتاز ( )ATPaseمتصــل اســت .تحریک
زیــاده از حد این گیرندههــای بتا ـ دو میتواند باعث
کاهش ســطح پتاســیم خون (هیپوکالمی) شود که
بــه نوبه خود میتواند مولد بینظمی در ضربان قلب
(آریتمی) باشد.
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اثرات دارویی دوپامین

دوپامیــن یــک کاتکولآمین طبیعی اســت .این
مولکول پیشســاز نوراپینفرین بــوده ،تنها با انجام
یک مرحله تغییر دیگر به نوراپینفرین تبدیل میشود.
دوپامین در اعصاب آدرنرژیک و بخش مرکزی غده
فوق کلیوی یافت می شــود .ایــن ترکیب همچنین
خود یک واســطه عصبی در  CNSاســت و در آنجا
از اعصاب دوپامینرژیک آزاد شده ،روی گیرندههای
دوپامینی خاص اثر می گذارد .این گیرندهها میتوانند
از نوع  D1یا  D2باشند.
دوپامین یک داروی محرک آدرنرژیک منحصر به
فرد است و اثرات خود بر قلب و عروق را از مسیرهای
زیر اعمال میکند:
 1ـ آزادسازی نوراپینفرین از اعصاب آدرنرژیک
 2ـ تداخل مستقیم باگیرندههای آلفا و بتا ـ یک
 3ـ تداخل با گیرندههای دوپامینی
پاســخ قلبی ـ عروقی به تزریق دوپامین در انسان
وابسته به مقدار دارو است .مقادیر کم دوپامین باعث
اتساع عروق در بسترهای عروقی کلیه ،مزانتریک،
کرونر و داخل مغزی می شــود .لیکن بر سایر عروق
و عــروق قلب اثری ندارد .اتســاع عروقی حاصل از
دوپامین توســط داروهای مســدد بتــا (پروپرانولول)
مهار نمیشــود ،اما با استفاده از هالوپریدول و دیگر
مسددهای گیرنده دوپامینی مهار می گردد.بنابراین،
میتــوان نتیجــه گرفت کــه اثرات دوپامیــن بر این

58

.

.

رازي سال سی و دوم شماره  1اردیبهشت400

پیدرپی 373
33495

بســترهای عروقی از طریق گیرندههــای دوپامینی
خاص انجام میشود.
دوپامیــن میتواند با تحریک هر یک از دو گیرنده،
 D1یا  D2باعث تشدید اثرات قلبی ـ عروقی و کلیوی
شود .تحریک گیرنده  D1که در عروق خونی وجود دارد
و همینطور در برخی نواحی محیطی دیده میشــود،
باعث اتساع عروق ،دفع سدیم از ادرار و افزایش ادرار
میگردد .گیرندههای  D2در عقدهها (،)gangliaقشر
فوق کلیوی و در مراکز قلبی ـ عروقی موجود در CNS
وجــود دارند و تحریک آنها باعث افت فشــارخون،
کندی ضربان قلب و اتســاع عروق ناحیهای (اتساع
ً
عروق کلیوی) میشــود .ظاهرا کلیههــا منابع غنی
دوپامین درونزاد در محیط هستند.
ً
تزریق مداوم مقادیر نســبتا بیشتر دوپامین باعث
افزایش سرعت ضربان و قدرت انقباض و در نتیجه،
افزایــش برونده قلبی میشــود.این عمل از طریق
گیرندههای بتا ـ یک و آزادسازی نوراپینفرین انجام
می شــود و میتوان با مصرف پروپرانولول آن را مهار
ً
کرد .مزیت اثر اینوتروپی نسبتا بیشتر دوپامین نسبت
به اثر کرونوتروپیاش ،در این است که دوپامین نسبت
به ایزوپروترنول نیاز کمتری ،به اکسیژن در قلب ایجاد
میکند .فشارخون سیستولی با دوپامین باال میرود،
در حالی که ،فشــارخون دیاســتولی تغییــر چندانی
نمیکنــد .بهعلــت خاصیــت گشــادکنندگی عروق
دوپامین ،مجموع مقاومت محیطی کاهش می یابد.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

در غلظتهــای باز هم باالتــر ،دوپامین از طریق
تحریک گیرنده آلفا ســبب ایجاد انقباض در بیشــتر
بســترهای عروقی و همچنین باعــث تحریک قلب
میگــردد .مجموع مقاومت محیطی ممکن اســت
افزایــش بیابد .اگر غلظت کافی از دوپامین به بافت
برسد ،باعث انقباض عروق کلیه و مزانتریک میشود.
این اثر انقباض دوپامین با مصرف داروی مسدد آلفا
مثل فنتولآمین مهار میگردد.
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مقدمه

همواره در طول تاریخ ،بشــر به علت تمایل ذاتی به
خوددرمانی ،در جســتجوی داروهایــی بوده که درد و
بیماری وی را بهبود بخشند و همین نیاز به درمان ،او
را به دانش پزشکی و داروسازی رهنمون کرده است.
البته ،بعضی از دردها ،سبک و زودگذر هستند و درمان
آنها نیازی به گرفتن وقت یک پزشک ندارد و درمان
آنها ممکن است بهوسیله افرادی غیر از پزشک انجام
گیرد و همین امر دلیل روی آوردن انسان به خوددرمانی
بدون مراجعه به پزشک میباشد.
خوددرمانــی ممکن اســت بهعلت عــدم اطالع
صحیــح از خواص دارو و بــهکار بردن نابهجای یک
دارو ســبب آسیب جسمی یا روانی شود ،بهخصوص
امروزه باگســترش داروها و پیشــرفت دانش شیمی

60

.

.

رازي سال سی و دوم شماره  1اردیبهشت400

پیدرپی 373
33497

دارویی و تهیه فرآوردههای فراوان برای بیماران خطر
خود درمانی بیشــتر شده اســت .در سابق اگر مردم
بــه خوددرمانی مبادرت میکردند ،از مواد گیاهی به
نسبت کمضرر اســتفاده مینمودند به همین جهت
اینگونه درمــان متضمن خطرهای زیــاد نبود ولی
امروزه جای داروهای گیاهی را فرآوردههای شیمیایی
پرکرده اســت که در عین مؤثــر بودن اغلب بیخطر
هم نمیباشــند .حتی داروهای بســیار ســاده نظیر
آســپیرین ممکن است برای بیمارانی که سابقه زخم
معده یا آسم دارند ،آسیب رساننده باشد .فرآوردههای
ویتامینی (ویتامینهای محلول در چربی) که اغلب
بهطور آزاد فروخته میشــوند ،میتوانند موجب بروز
صدمات جدی بشوند .همچنان که مصرف ویتامین D
و کلسیم به مدت طوالنی ممکن است سبب ضایعات
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کلیوی شــود و یا به کار بردن بعضــی از انواع جدید
آنتی هیستامینها ســبب پیدایش آریتمی میگردد.
همچنین عادت به خوددرمانی ممکن اســت سبب
پوشــاندن عوارض بیماریهای مهم گردد .بهعنوان
مثــال ،بهکار بردن بیکربنات ســدیم بــرای خنثی
کردن زیادی اســید و تسکین درد معده ممکن است
تشخیص زخم معده و یا بروز عوارض آن را به تعویق
انداخته و موجب درمانهای طوالنیتر و هزینههای
بیشــتر شــود .بنابراین ،دارو بهعنوان عامل درمان،
خود میتواند ســبب بروز عوارض جانبی جبرانپذیر
یا جبرانناپذیر شود.از این رو ،بهعلت نقص و کمبود
اطالعات عمومی مردم از داروها و بیماریها ایجاب
میکند که داروهای خطرناک یا حتی کمخطر دور از
دسترس همگان قرار گیرند(.)1
داروهای OTC

داروها در اکثر نقاط دنیا از نظر قابلیت ارایه به بیمار
به دو دسته تقسیم میشوند:
ً
 1ـ داروهایی که منحصرا بهوســیله نسخه پزشک
به بیمار تحویل داده میشوند.
 2ـ داروهایــی که دریافت و مصرف آنها ،بهعلت
بیخطر بودن نیاز به نسخه پزشک ندارند.
دســته دوم داروهای بدون نسخه یا  OTCنامیده
میشوند .داروهای بدون نسخه در هر کشور با توجه
به شرایط خاص فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،از
قوانین و مقررات ویژهای پیروی میکنند و نوع آنها
نیز متفاوت میباشــد و در تمام دنیا و جوامع پزشکی
و دارویی،هر کشــوری بسته به شرایط خود فهرستی

از داروهــا را بهعنوان داروهایــی که هر فردی بدون
ارایه نســخه قــادر به خرید آنها از داروخانه باشــد،
تعیین و اعالم نموده اســت .البته ،برای ورود اقالم
دارویی به فهرســت داروهای  OTCباید مسأله پایین
بــودن آگاهیهــای عموم مــردم ،دربــاره داروها و
عوارض آنها و فرهنگ غلــط تجویز دارو را مدنظر
داشت(.)1 ،3
داروهای  ،OTCاســاس خوددرمانی را تشــکیل
میدهند .روند رو به رشد مصرف داروها از یک سو و
تمایل مردم به خوددرمانی از سوی دیگر ،باعث شد
تا دولتهای پیشرفته ،مسؤولیت بیشتری در جهت
رعایت مسایل بهداشتی به مردم واگذار نمایند .بدین
ترتیب بســیاری از داروها برای فروش در داروخانه،
تحت نظارت داروساز قرار گرفتند و بیماران میتوانند
بــا مراجعه به داروخانه و با راهنمایی دکتر داروســاز،
داروهای بدون نســخه را تهیه نمایند FDA .از سال
 ،1972اجزای فرآوردههای  OTCرا از نظر بیخطر
بــودن و اثربخشــی بهطور مرتب مورد بررســی قرار
میدهد و با حذف اجزای غیر مؤثر و ناسالم ،موادی
که از نظر مصرف بیخطر و مؤثر شــناخته میشوند،
در ردیف داروهای  OTCقرار میگیرند و اجازه عرضه
دریافت میکنند .مصرف داروهای  OTCاگرچه امری
است اجتنابناپذیر و در مواردی باصرفه ،اما استفاده
غیرمنطقــی آنهــا میتواند مشــکالت متعددی را
ایجاد کند که شاید دلیل عمده آن اندک بودن میزان
آگاهــی مردم از داروهای  OTCاســت .بنابراین،در
حــال حاضر ،چند ده قلم دارو در ایران  OTCاعالم
شــدهاند و این اقالم باید بهوســیله دکتر داروساز و با
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رعایت تمام جوانــب علمی و اخالقی و اجتماعی به
بیماران تحویل داده شود(.)1
در کل ،دالیــل ارایــه داروهــای  OTCرا میتوان
بهصورت زیر خالصه کرد(:)2
 1ـ افزایش فرهنگ مصرف دارو و اختیار دادن به
بیمار در درمان خود
 2ـ افزایش دادن نقش داروساز
 3ـ کاهــش هزینههای کلی درمان برای بیمار به
علت عدم پرداخت حق ویزیت
البته،دالیلی نیز برای رد نظریههای فوق به شرح
زیر وجود دارد:
 1ـ کاهش میزان ارتباط الزم بین بیمار و پزشک
 2ـ عدم توانایی بیمار برای خود درمانی
 3ـ افزایش بیرویه مصــرف دارو و بروز تداخالت
دارویی
 4ـ مشــکالت اقتصادی موجود در زمینه تهیه و
عرضه دارو()2
خوددرمانی و مزایا و معایب آن

گرفتن دارو بدون نســخه از داروخانه و مصرف آن
بهطور خودســرانه را خوددرمانی گوینــد .به عبارت
دیگر ،با احساس کسالت جزیی به سراغ دارو رفتن و
بدون مجوز پزشک دارو مصرف کردن را خوددرمانی
گویند(.)3
مردم با کسالت جزیی مایل به خوددرمانی هستند که
ً
معموال با توجه به مشکالت مراجعه به پزشک مثل نیاز
به صرف وقت ،هزینه ویزیت و اعتقاد به این موضوع
که پزشک در بیماریهای جزیی نقش کمتری دارد،
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ً
معموال معتقد به خوددرمانی هستند(.)3
شــاید در مــواردی که داروی مصرفــی ،محدوده
ســامتی (ایندکس درمانی) بزرگی داشته باشد و یا
در تســکین کوتاهمدت عالیــم بیماریهایی که نیاز
به تشــخیص دقیق ندارنــد و یــا در تخفیف عالیم
بیماریهای مزمن یا برگشتپذیری همچون اگزما،
خوددرمانی مناسب باشد(.)3
امــا در خوددرمانیهایی که از این محدوده پا فراتر
گذاشتهاند ،عوارض مشاهده میگردد .بهعنوان مثال،
برای تسکین کوتاهمدت یکی از عالیم سرماخوردگی
یعنی احتقان بینی ،استفاده از قطرههای ضداحتقان
منطقی بهنظر میرســد .در صورتی کــه خوددرمانی
طوالنیمدت با این دارو منجربه احتقان راجعه میشود
و یا خوددرمانی با آنتیبیوتیکها حتی با داروهایی که
ضریــب درمانی بزرگ دارند ،مجاز نیســت و کمترین
ضرر آن به وجود آمدن سوشهای مقاوم میکروبها
در ســطح اجتماع و خلع سالح شدن بیماران در مورد
میکروارگانیســمهای مهاجم میباشــد( .)3بنابراین،
امروزه در اغلب کشــورها بنا بــه توصیه انجمنهای
صنایع داروسازی در بروشورهای دارویی ،هشدارهایی
جهت خوددرمانی نوشته میشود.
گاهی ممکن است بیماری تحت درمان با یک یا چند
دارو زیر نظر پزشک ،اقدام به خوددرمانی برای کسالت
دیگــری بکند و نتیجه تداخل دارویی مختلف در بدن
به ضرر او تمام شود .بهعنوان مثال ،بیماری که تحت
درمان با وارفارین باشد و بدون کنترل زمان پروترمبین،
برای تســکین درد شــروع به خوددرمانی با آســپرین
کند ،بهعلت تداخلهای متعدد آســپرین با وارفارین
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(اثر ضدپالکتی ،ایجاد زخم گوارشــی) مســمومیتی
تهدیدکننده و خطرناک ایجاد میشــود .در حالی که،
اگر برای تسکین درد به پزشک معالج یا داروساز خود
مراجعه کند با تجویز استامینوفن چنین تداخلی ایجاد
نخواهد شــد .از مضرات دیگــر خوددرمانی به تعویق
انداختن درمان صحیح یک بیماری جدی ،کم کردن
مهارت رانندگی در رانندگان و احتمال افزایش تصادف
بهعلت مصرف خودســرانه داروهای ضدافسردگی و
آنتیهیستامینها میباشد(.)3 ،4
بــا آموزش میتوان مــردم را در راه صحیح درمان
هدایــت کــرده و بــه آنهــا آموخت که بســیاری از
بیماریها بهوسیله خود شخص قابل درمان یا حتی
تخفیف نیست و خوددرمانی منجربه عواقب زیادی
خواهد شــد که خطرناک میباشند و درمان هر نوع
بیماری مزمن ،مقاوم و برگشتپذیر نباید بهطور خود
درمانی عملی شود و بهترین راه برای درمان هر نوع
بیماری که علت آن بهطور روشن و واضح تمیز داده
نشده ،مراجعه به پزشک است.
مشــکالت بالینی ایجاد شــده توسط مصرف
بیمورد داروها

هرچند که در مورد تجویز مصرف بیمورد داروها آمار
دقیقی در دست نمیباشــد ،اما بررسیهای سطحی
ً
نشان میدهد که تقریبا نیمی از داروهای مصرف شده
بیمورد میباشند .این پدیده جدید یعنی مصرف بیمورد
داروها ،موجب مشکالت متعدد بالینی گشته است.
از نظر پزشکی ،مصرف بیمورد داروها موجب دو
مشکل عمده میگردد:

 1ـ اختــال در امر درمان بیماری :مصرف بیمورد
داروها در بسیاری از اوقات ،از طرق مختلف موجب
اشــکال در امــر درمان بیماران میگــردد .بهعنوان
مثال ،موجب مخفی شدن عالیم ظاهری بیماری،
اختالل در آزمایشها ،تأخیر در تشخیص بیماری و
باالخره بهوجود آمدن مشکالت جدید
 2ـ ایجاد عــوارض دارویی :با توجه به این که هر
دارویی کــم و بیش دارای عــوارض جانبی مختلف
است ،مصرف بیمورد داروها ،در بسیاری از بیماران
موجب میشود که نه تنها فایدهای از دارو نبرند ،بلکه،
گرفتار عوارض دارویی شوند و امروزه عوارض دارویی
یکی از مشــکالت عمده پزشکی را تشکیل میدهد
که بخش عمده آن نتیجه مصرف بدون دلیل و بدون
کنترل داروها است.
نقــش داروســاز در پیشگیــری از عــوارض
ناخواسته خوددرمانی

مشاوره درباره خوددرمانی ،نخستین فعالیتی است
کــه به مقدار زیــادی در حیطه مســؤولیت حرفهای
داروســاز قــرار دارد و دادن اطالعــات مربــوط بــه
داروهای  OTCهمان مهارت اساسی را الزم دارد که
داروهای با نسخه ( )pomنیازمند میباشند.
داروســاز از مهمتریــن اعضــا گــروه درمانــی در
راهنمایــی بیماران جهت مصــرف صحیح و منطقی
داروها و مشــاور قابل اعتمــاد در تجویز اصلی آنها
میباشد و به این وسیله میتواند داروخانه را بهعنوان
یک مرکز علمی و اطالعاتــی معرفی نماید .با توجه
به این واقعیت که خوددرمانی در کشورهای مختلف
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از جمله کشــور ایران رایج بوده و بیماران خود اقدام
به آن نموده و یا در پارهای از موارد از داروساز در این
زمینه کمک میگیرند ،ولی متأســفانه بهعلت وجود
دستورالعملهای مختلف ،مشکالتی برای بیماران
و داروسازان پدید میآید(.)5
اقدامات پیشگیرانه در مورد مصرف بیرویه
داروها

در یــک تعریف علمی و واقعگرایانــه ،دارو بهعنوان
ســمی شناخته میشود که تنها هنگامی که در شرایط
معین و کنترل شــده بهکار رود ،میتواند نتایج درمانی
مؤثر و مطلوب را به بار آورد .از آنجا که در بررسی بهعمل
آمده از نظرات مصرف کنندگان داروهای  ،OTCچنین
برمیآید که اکثر افراد مراجعهکننده به داروخانه جهت
دریافت داروهای ، OTCاطالعات علمی کمی در رابطه
با داروهای دریافتی دارند و یا در مورد تداخالت داروهای
بدون نسخه با داروهای مصرفی مکرر و مستمر آنان،
اظهار بیاطالعی میکنند ،بنابراین ،از جمله اقداماتی
که در محدود کردن مصرف بیمورد داروها میتوان ذکر
یّباشد:
کرد موارد زیر م 
 1ـ محــدود کردن تهیــه داروهای بــدون تجویز
پزشک توسط بیماران
 2ـ ارایــه برنامههای ارشــادی در مــورد داروها و
عوارض آنها جهت عامه مردم از طریق رسانههای
گروهی از قبیل رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و مجالت
 3ـ ایجاد دورههای بازآموزی الزامی جهت پزشکان
و داروسازان در جهت ارتقای سطح علمی آنان و آشنا
کردن آنان با داروها بهخصوص داروهای جدید
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 4ـ تهیه کتب و نشــریات پزشــکی مناسب جهت
شناساندن داروها و تأثیر و عوارض آنها
 5ـ کنتــرل تبلیغات دارویی توســط شــرکتهای
دارویی
از آنجایــی که علت عدم مراجعه اکثر بیماران به
پزشک ،استفاده از راهنمایی افراد خانواده در مصرف
داروها میباشــد ،بنابراین ،جایگاه پزشک و داروساز
در رابطه با تجویز داروهای  OTCکمرنگ میباشــد
و با توجه به این که عوارض داروها و تداخالت آنها
در حیطه اطالعات داروســازی میباشــد ،بنابراین،
انتظار مــیرود که همکاران داروســاز در این زمینه
تالش بیشــتری از خود نشان دهند و با حضور فعال
و مداوم خــود در داروخانه و دادن اطالعات دارویی
بــه بیماران زمینه را برای مراجعه بیشــتر بیماران به
داروخانه و درخواســت آنان برای کســب اطالعات
دارویی از داروساز را فراهم نمایند چرا که این موضوع
از دو جنبه حایز اهمیت میباشد:
 1ـ فرهنگ مصرف صحیح دارو و توجه به عوارض
و تداخالت دارویی که در بیماران ایجاد میگردد.
 2ـ جایــگاه اصلــی و نقش اساســی داروســاز در
داروخانه بهطور خاص ودر کل تیم پزشــکی بهطور
عام روشن میگردد.
همچنین الزم اســت اطالعات داروسازان کشور،
از نظر شــناخت دقیق و صحیــح بیماری ،داروهای
 OTCمــورد نیاز ،تداخالت دارویــی و توصیههای
الزم به بیماران افزایش یابد .یکی از اصول اساســی
در تجویــز داروی  OTCهویت خود بیمار میباشــد،
بهطــوری که میدانیــم محدودیتهایی در تجویز یا
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مصرف داروهــای  OTCدر مورد نــوزادان ،مادران
باردار یا شیرده و سالمندان وجود دارد.
الزم به ذکر است که علت بسیاری از نابسامانیهای
دارویــی موجود در کشــور ،فرهنگ فعلــی تجویز و
مصــرف داروها اســت که باید دگرگونی اساســی در
آن رخ دهد و با آموزش الزم کادر پزشــکی و مردم،
باورهای غلطی چون:
 1ـ پزشک خوب پزشکی است که داروی بیشتری
تجویز کند.
 2ـ پزشک خوب پزشکی است که داروهای دلخواه
بیمار را نسخه کند.
 3ـ خوددرمانی راحتتر از مراجعه به پزشک است.
 4ـ جمع کردن انبوه داروها در همه منازل ضروری
است و ...
را میتوان از بین برد.
باید فرهنــگ مصرف دارو که پــس از تجویز دارو،
هیچگونه پیگیری درباره اثرات دارو انجام نمیشــود
عوض شود و با استفاده از سیستمهای کامپیوتری که
برای هر بیمار نوع داروی مصرف شــده ،مقدار داروی
مصرف شده و مدت زمان مصرف دارو ثبت شده و نیز
با کمک کمیته  ADRاثرات سوء دارو را پیگیری کرد.
در کشورهای پیشرفته ،امروزه سیستمهای کامپیوتری
( )Computer alerting systemدر داروخانه دایر
شده و داروساز را در موقع تحویل دارو به بیمار از سابقه
دارویــی بیمار و داروهایی که هنوز در حال مصرف آن
اســت ،آگاه میکند و با این کار از بهوجود آمدن خطر
تداخالت دارویی و بروز آلرژی و غیره جلوگیری میشود.
برای اصالح فرهنگ فعلی مصرف دارو باید مثل

کشورهای پیشرفته از داروساز بهعنوان یک عضو مؤثر
تیم بهداشت ودرمان استفاده شود و به او نقشهای
قانونی مختلف چون کنترلکننده تداخلهای دارویی
و مشــاور دارویی داده شود و همچنین پزشکان را از
عواقب نسخهنویســی غیرمنطقــی آگاه کرد و نحوه
نسخهنویسی منطقی را آموزش داد.
در جمعبنــدی کلی میتوان گفت که برقراری یک
سیســتم منظم و منطقی ارایه خدمات دارودرمانی در
یک جامعه مستلزم فراهم شدن امکانات بسیار و متأثر
از عوامل مداخلهگر متعدد و فراوان میباشد از جمله:
 1ـ بهبود کیفیت داروها
 2ـ توزیع صحیح داروها
 3ـ تعییــن حــدود وظایف افراد شــاغل در حرفه
پزشکی
 4ـ افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه در رابطه
با مصرف صحیح و ناصحیح داروها از طرق مختلف
از جمله رسانههای گروهی
منابع

 .1مهدیزاده غ ح .مصرف منطقی داروها .انتشاران دانشگاه علوم
پزشکی گیالن.1377 .
 .2بهزاد م .داروهای بدون نسخه .ماهنامهدارویی رازی .شماره
3و .1375
 .3ثمینی م .خود درمانی و مصرف دارو .ماهنامه دارویی رازی.
شماره .1375 .6

4. Barceloux OG. and Ellenhorn MJ. Medical
toxicology diagnosis and treatment of human
poisoning Elsevies Newyork. 1988; 4-9.
5. Hant PK. and Cillerple BK. Drug interaction
between prescribed and OTC medicines. Drug
safety. 1988; 13: 296-303.
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پیشینه
�< http://odp.od.nih.gov/ods/data
bases/ibids.html.

 IBIDSاطالعــات کتابشــناختی بینالمللــی
مکملهــای رژیم غذایی اســت .مکملهــای رژیم
غذایی ایــن پایــگاه اطالعاتی شــامل :ویتامینها،
موادمعدنی و گیاهان دارویی است IBIDS .توسط اداره
مکملهــای غذایی  (ODS)2در مرکز اطالعرســانی
انســتیتو ملی بهداشــت و تغذیه  ،(FNIC)3کتابخانه
ملی کشــاورزی آمریــکا بهوجود آمــد IBIDS .ژانویه
 1999از طریــق موتور جســتجو ( )ODSدر صفحه
اول اینترنت برای عموم بهطور رایگان قابل دسترس
شــد .اریکمن هایمر( )4با ابداع یک مخفف IBIDS
برای اطالعات کتابشناختی بینالمللی مکملهای
رژیم غذایی کمک کرد تا این پایگاه اطالعاتی شناخته
شود .پایگاه اطالعاتی  IBIDSدارای بیش از 328000
مأخذ علمی است که دو سوم آن دارای چکیده است
و استفادهکننده مجاز است تا هر زمان که مایل باشد
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از آن استفاده کند .مقاالت بهصورت تمام متن موجود
نیست اما امکان دسترسی به فهرستی از مجالت وجود
دارد و امکان دسترسی به آنها از طریق سایت ناشران
امکانپذیر است و از طریق حدود  1500ناشر میتوان
اصل مقاالت را ســفارش داد .ایــن پایگاه اطالعاتی
بهطور فصلی روزآمد میشــود و از سال  1985به بعد
وجود دارد و در نظر اســت تا اطالعات از سال1970
در دسترس قرار گیرد.
اولین بار در ســوم ماه مــه 1999با افزودن بیش
از  150000چکیــده و  20000مأخــذ در زمینــه
مکملهــای رژیم غذایی این پایگاه روزآمد شــد .در
حال حاضر ،مأخذ از منابع اطالعاتی اصلی انتخاب
میشــوند ،مقــاالت مربوط به زیســت پزشــکی از
مدالین و مقاالت علوم کشاورزی از پایگاه اطالعاتی
اگریــس و از  10پایــگاه اطالعاتــی دیگر شــامل:
PsycINFO, MANTIS, PASCAL, AMED,

 EMBASE, ExtraMEDو  IPAدریافــت میکند.
روزآمد کردن پایــگاه اطالعاتی در صورتی که در آن

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

ثبت نام بهعمل آمده باشد از طریق  E-mailبه اطالع
عضو میرسد.
اهداف

اهداف پایگاه اطالعاتی  IBIDSدر صفحه اول در
قســمت مرور مشاهده میشود .در مقاالت تحقیقی
مجالت بر موارد زیر تأکید شده است:
 1ـ استفاده و کارکرد ویتامین ،مواد معدنی ،شیمی
گیاهی ،گیاه و مکملهای گیاهان دارویی در تغذیه
انسان.
 2ـ نقــش مکمل تغذیــه در متابولیســم در تغذیه
طبیعی و در حالتهای بیماری
 3ـ مطالعات حیوانی که مربوط است به مکملهای
رژیم غذایی در تغذیه انسان
 4ـ ترکیبات شیمیایی ،نقش بیوشیمی ،فعالیتهای
آنتیاکسیدان در مکملهای گیاهی و تغذیهای.
 5ـ تقویت غذاهــا با مکملهای تغذیهای و اثرات
بهداشتی
 6ـ ترکیبات غذایی و تغذیهای محصوالت گیاهان
دارویی
 7ـ بررســی مکمل غذایی با استفاده از گروههای
مختلف
 8ـ رشد و تولید محصوالت گیاهی و گیاهان دارویی
با استفاده از مکملهای رژیم غذایی
نامگذاری

پایگاه اطالعاتی  IBIDSاز  50گیاه مهم که توسط
اتحادیه اروپا مشخص گردیده منابع اطالعاتی خود را

شــروع کرد .اتحادیه اروپا مؤسس یک تعاونی علمی
دارویی است به نام ( )ESCOPکار این مؤسسه توسعه
منابع علمی واحدی از اطالعات در ارتباط با گیاهان
دارویی است و در عین حال توسعه و تکمیل نمودن
تکنگاشــتهای مربوط به گیاهان دارویی و مرجع
است که بهطور وســیعی در کشورهای اروپایی مورد
اســتفاده قرار میگیرند .همچنین شامل بستهای از
بهترین فروشــندگان بازارهای آمریکا اســت .وجود
فهرســتی از کلمــات یا کلیــد واژههــای مربوط به
جستجوی مکملهای گیاهی اطالعات بیشتری را
فراهم میکند.
پایگاه اطالعاتی

استفادهکنندگان میتوانند از هر دو پایگاه زیر برای
جستجوی اطالعات استفاده کنند.
 1ـ پایگاه اطالعاتی کامل IBIDS
 2ـ فقط استفادههای مروری یکسان
پایگاه اطالعاتی کامل ترکیبی است از منابع مروری
همســان و غیرهمســان .پایگاه مجالت همســان
شامل مقاالت مروری همسان است که در راهنمای
بینالمللی نشریات ادواری اولریخ اعتبار دارد.
موتور جستجو

موتــور جســتجو طوری طراحی شــده اســت که
استفادهکننده را قادر میسازد ،تمام سطوح کارشناسی
را به منظور جستجوی سریع در پایگاه اطالعاتی برای
یافتن اطالعات مورد نیاز بهکار گیرد .بهعنوان مثال،
بــرای جســتجوی اطالعاتی که مربــوط به مقاالت
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 erythrohizon lithospermumاســت
اســتفادهکننده میتوانــد این اصطــاح را در پنجره
مربوطــه درحالــت جســتجوی ســاده وارد کنــد.
پیشفرض سیســتم این اســت که اصطــاح تایپ
شــده در پنجــره جســتجو در تمام فیلدهــا در پایگاه
اطالعاتــی میگردد اما عنوان و نویســنده را میتوان
انتخــاب کرد .حالت جســتجوی پیشــرفته نیز وجود
دارد کــه ترکیبــات مختلــف را با عملگرهــای بولین
( )AND, OR,, NOTبــرای اختصاصــی کــردن
جســتجو میتوان مورد اســتفاده قــرار داد .برای آن
دسته از اصطالحات ناشــناخته در مکملهای رژیم
غذایی یک پنجره جســتجو وجود دارد که به آســانی
میتوان فهرســتی از اســامی را مشــاهده کــرد ،این
امکان به جســتجوگران اجــازه میدهد که کلماتی را
که در خالصه مقاالت یا عنوان وجود دارد پیدا کنند.
استنادها به شــکل خالصه یا به شکل کامل نمایش
داده میشود که در نمایش شکل کامل ،ما به چکیده
مقاالت و استنادها دسترسی پیدا میکنیم .در شکل
کامل که چکیده داشــته باشد استفادهکننده میتواند
با کلیــک روی پنجره رکوردهای انتخاب شــده را در
پایان جلســه جستجو به صندوق پســتی خود ارسال
کند یا با کلیک روی عالمت  PaPerمیتواند مقاالت
انتخاب شده را چاپ کند .وجود یک راهنما در پنجره
مربوط به ما اجازه میدهد که در طول جلسه جستجو
چنانچــه به مشــکلی برخوردیم از آن اســتفاده کنیم
و بــه آن راهنمــا دسترســی پیدا کنیم .با اســتفاده از
عالمت  #میتوان یک حرف در وســط یا در انتهای
کلمه قرار دهیم تا اشــکال مختلف کلمه را سیســتم
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در جســتجو به ما نشان دهد .بهعنوان مثال ،چنانچه
 P h y t o e s t r o g e n #را جســتجو کنیــم
 Phytoestrogenو نیــز Phytoestrogens
را بازیابــی میکنــد .عالمت (؟) میتوانــد جایگزین
ً
حرفهای بیشتر در اصطالح باشد بهعنوان مثال اگر
ً
عالمت (؟) را در انتهای کلمه مثال ? tocopherقرار
دهیم تمام اشکال نوشتاری مثل Tocopherone,
 tocopheryl, tocopherols, tocopherolو ...
را بازیابی میکند .اگر بخواهند کلماتی را که خط تیره
دارد جستجو کنند کافی است بهجای خط تیره عالمت
 #را بگذارند مثــل  B#12در نتیجه ویتامین  B12یا
 B-12بازیابی میشود.
نتیجه

ایــن پایگاه اطالعاتــی جدید منبعی اســت برای
مطالب روزافزون در زمینه طب سنتی و طب تکمیلی
بهویژه برای اطالعات شیمی گیاهی .این پایگاه مسیر
جدیدی برای جستجوی اطالعات علمی به محققان
ارایه میکند همانطور که هر کس طالب آن است.
زیرنویس
1. International Bibliographic Information on
)Dietary supplements (IBIDS
)2. Office of Dietary supplements (ODS
)3. Food and Nutrition Information center (FNIC
4. Eric Manheimer

منابع
1. Tomasulo Patricia, A New source of Herbal
Iniormation on the Web: The IBIDS Database.
Medical Reference serries quarterly. 2000; 19:
53-57.
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مقدمه

«پیشاران» ماهنامه دانشجویی دانشکده داروسازی
شهید بهشتی است که بعد از انتشار  2یا  3پیششماره
انتشــار منظم خود را آغاز کرده اســت .این نشــریه
کــه عمری  5ماهــه را (از مهر  78لغایت بهمن )78
پشتســر گذاشــته هنوز جوان است و ســرد و گرم
نچشــیده اما تا همینجا مقبول و خواندنی مینماید.
در صفحه دوم نشریه آمده است« :پیشاران در لغت
بــه معنای دســتور تهیه دارو میباشــد یعنی معادل
امروزین آن نســخه دارویی اســت» .در این ماهنامه
کمادعا و علیرغم سابقه اندک پرمحتوا مطالب علمی
با اســتفاده از منابع علمی روز و نیز مطالب اجتماعی
و از آن جمله نوشــتههای طنز درج میشــود .مدیر
مسؤول این نشریه خانم نازنین رضاقلی و سردبیر آن

آقای محمدرضا جعفرزاده اســت که گهگاه مقاالتی
علمی به ترجمه ایشــان در رازی درج شــده اســت.
از آخرین شــماره پیشــاران یک مطلب طنز Exam
 night syndromو یک مقاله با عنوان «داروخانه
یا داروفروشــی» را جهت درج در صفحات «تورق و
تأمل» و برای مطالعه شما برگزیدهایم.
«همت» هم یک نشریه دانشجویی است که توسط
واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دانشــگاه علومپزشــکی شهید بهشــتی به شیوهای
حرفهای و مقبول منتشر میشود اکثر مسؤوالن این
فصلنامه خانم هستند و بخش اعظم مطالب مندرج
در آن نیز حاصل زحمت این عزیزان ارجمند است.
از این نشــریه نیز مطلب با عنوان «من دانشــجو
هستم» برای آشنایی اهل رازی انتخاب شده است.
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برای همــه جوانان پرتــاش این مرز و بــوم آرزوی
موفقیت میکنیــم و همچنان تأکید میکنیم که در
انتظار دریافت نشــریات و مطالب دانشجویان عزیز
سراسر کشور میباشیم.
Exam Night Syndrom

) Exam Night Syndrom (E.N.Sیک بیماری
اپیدمیک جوامع دانشجویی است که علیرغم شیوع
باالی آن هنوز درمان مشخصی برای آن پیدا نشده
است .تحقیقات بسیاری روی این بیماری انجام شده
اســت که بعضی مطالعات مراحل بیماری را به ســه
فاز قابل تشخیص تقسیمبندی کردهاند .این عارضه
دارای دو نوع حاد و مزمن میباشد.
شــکل مزمــن بیمــاری بهصــورت آندمیــک در
میان افــرادی که اســترس از امتحــان دارند ،یک
هفته پس از آغاز ترم تحصیلی شــروع میشــود .از
تظاهــرات بالینــی میتوان بــه هیپرتروفی جزوات،
 Hyper Text Khoonemiaو  ...اشاره کرد.
ً
شکل حاد بیماری معموال  24تا  48ساعت قبل از
امتحان بهصورت همهگیر در میان دانشجویان بروز
ً
میکنــد .بیمار معموال از حجــم زیاد جزوه و خط بد
جزوهنویس شکایت میکند و با اضطراب و استرس
و عصبانیــت محض به کلینیــک مراجعه مینماید.
نمونههایی از بیهوشی نسبی و کومای مطلق نیز در
بین بیماران دیده شده است.
د ر صــو ر ت کو مــا با یــد د ا ر و ی
( )Ma'refat-e-ostadبهصــورت ســینگل مقــدار
مصرف و به شکل ( )Intra Varagheبه بیمار تزریق

70

.

.

رازي سال سی و دوم شماره  1اردیبهشت400

پیدرپی 373
33507

دشــود .این دارو در طرح ژنریــک ایران وجود ندارد
ولی به ندرت ( 0.001درصد <) اســاتید داروساز آن
را بهصورت  manualتهیه مینمایند .استرس ناشی
از سندروم  E.N.بهویژه در خوابگاههای دانشجویی که
در معرض خطر تهاجم عناصر غیرخودی قرار دارند،
بیشــتر است .نتایج حاصل از یافتههای پاراکلینیکی
افزایــش ســطح  IgEدر بیمارانی را که بــه فاز حاد
رفتهاند ،تأییــد میکند .این افزایش ســطح  IgEبه
واکنشهــای ازدیاد حساســیت تیپ  Iنســبت داده
میشــود که علیه ،درس  /استاد مربوطه ،در خون
فرد بیمار ترشح میشود.
چنانچــه ســندروم  E.N.با بیمــاری آ ـ ریالوزیس
( )A-rialosisتوام گردد ،پیشآگهی بدی داشــته و
باعث تشدید عالیم میگردد .آ ـ ریالوزیس یک بیماری
اپیدمیک کشــورهای جهان سوم است که بهصورت
آتروفی جیب تظاهر میکند و به تزریق( (�Intra Pock
 )etوام بالعوض دانشجویی بهخوبی پاسخ میدهد.
در نقطــه مقابــل بیمارانی که دچار کوما میشــوند،
بیمارانی هستند که به شرایط آداپته شدهاند .چنانچه
این بیماران به موقع درمان نشوند ،مسمومیت حاصل
از ســندروم  E.N.در ایــن افراد،باعث بروز تظاهرات
 Hyper khar khoonemiaمیشــود (توصیــه
میشــود این بیماران را در گوشــه و کنار گیر آورده و
گوششان را محکم بتابانید) .از عوارض این بیماری
ً
که معموال چند ساعت پس از فاز حاد (بعد از امتحان)
بــروز میکند ،میتوان به  Cryدر خانمهایی اشــاره
کرد که برای اولین بار به این بیماری مبتال شــدهاند.
این عارضه در آقایــان رخ نمیدهد مگر این که فرد

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

ً
 Nazok & Narengiباشد .اصوال آقایان تولرانس
خوبی پیدا کرده و ( low mark resistantمقاوم به
نمره پایین) میشوند.
درمــان :درمان مؤثر در این بیماران جزوهتراپی با
اشکال دارویی (Long acting) L.A .است.
نتیجهگیری :ساده بگم  ...ساده بگم  ...ساده بگم
 ...داهاتیام  ...ریم دیم دیدیم رام ...

محمدرضا جعفرزاده

داروخانه یا داروفروشی

از گذشــتههای دور که بشر برای بهبود و تسکین
بیماریهــا به تــاش پرداخت تا امروز که پزشــکی
از قابلیتهــای فوقالعــادهای در درمان بیماریها
برخوردار است .دارو ،بهعنوان مهمترین و گاهی تنها
وسیله درمانی مورد توجه بوده و همواره تالش برای
ســاخت داروهای مؤثرتر ادامه دارد .این مسؤولیت،
امروزه بر عهده داروســازانی است که بهعنوان یکی
از ســه رأس مثلث پزشک ،داروســاز و بیمار نقشی
حیاتی در بقا و تداوم این چرخه درمانی ایفا میکنند.
داروســازی ،بهعنوان یکی از ارکان نظام درمانی هر
کشــور ،تولید و عرضهکننده اصلیترین ابزار درمان
میباشد و حضور داروسازان در بخشهای دانشگاه،
صنعت ،بیمارستان و داروخانه ،برای ارضای نیازهای
تحقیقاتــی و تولیدی دارو و در نهایت ،عرضه و توزیع
آن میباشد .در مواردی که نیاز به دارو درمانی برای
بیمار وجود دارد ،تشخیص صحیح بیماری و تجویز
مناسب دارو توسط پزشک ،وجود داروی مؤثر با شکل
درمانی مناســب برای بیماری و عرضه صحیح دارو

بــه بیمار ،همراه با ارایه اطالعــات و راهنماییهای
الزم برای مصرف دارو که یک دوره درمانی مناســب
و کارآ را در پی دارد ،برای تجدید سالمتی فرد بیمار،
الزم و ضروری اســت که نقش مؤثر داروساز ،در این
روند ،روشن است .از آنجا که از جمله شرایط کارآیی
یــک صنف ،ارضای علمــی ،اجتماعی و اقتصادی
اعضای آن میباشــد ،بررســی ایــن عوامل در مورد
داروســازان الزم به نظر میرســد ،که بهدلیل مجال
محدود و این که اکثر فار غالتحصیالن این رشــته،
جــذب داروخانههــا میگردند ،به بررســی وضعیت
داروخانهها بهعنوان اصلیترین محل توزیع و عرضه
دارو در ارتباط مســتقیم با بیمار میپردازیم :اتکای
دکتر داروســازی که بهعنوان مسؤول فنی داروخانه،
با انواع و اشــکال مختلف داروها ،با مقادیر مصرف،
اثرات ،روشهای مصرف و عوارض جانبی متنوع از
یک سو و با اشخاصی که دچار بیماریهای مختلف
هستند ،با شرایط پذیرش و سطح آگاهیهای متفاوت
ً
و از ســوی دیگر مواجه است با ســطح نسبتا باالیی
ً
اطالعات فراگرفته شــده در دوران نســبتا طوالنی
تحصیــل و پس از آن عهدهدار بــودن حجم باالی
کار و مسؤولیت در داروخانه ،سطحی از توقع احترام
اجتماعی و شرایط اقتصادی را برای او ایجاب میکند
که البته ،در حد معقول و معمول و متعارف نیز دور از
انصاف نیز بهنظر نمیرسد.
متأســفانه ،در جامعــه ما ،ناآگاهی قشــر مردم از
میــزان تحصیــات ،دانش و تواناییهای داروســاز
کــه اغلب برخورد نامطلوب و عدم اعتماد و اســتناد
به گفتههای او را به همراه دارد و نیز کمرنگ شــدن
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نقش داروســاز در مثلث درمانی که در اکثر موارد از
حد مشــاور پزشک به یک نســخهپیچ صرف ،تنزل
ً
یافتــه و بعضا تشــدید این عوامل بــا واگذاری امتیاز
داروخانهها به افراد غیرداروساز ،به همراه عدم ارضای
اقتصادی ،موجبات نارضایتی این قشر را فراهم آورده
اســت .سیستم (فعلی) عرضه دارو در داروخانههای
ً
ما بهصورتی اســت که عمال اختالف زیادی بین کار
یک تکنیســین و یک داروساز مشــاهده نمیشود و
بــا توجه به کمبود دارو ،کــه گاهی برخورد نامطلوب
مراجعهکننــدگان را بهدنبــال دارد ،کار در داروخانه
برای داروسازان راضیکننده نمیباشد .بهعالوه این
که دانشجویان این رشــته چه در دوران کارآموزی و
چــه پس از فارغ التحصیلی و ورود به داروخانه ،باید
کار را از تکنیسین داروخانه فرا بگیرند و آموختههای
آنان در دوران تحصیل کمک زیادی در اداره و انجام
امــور داروخانه به آنها نمینماید و در واقع ،تجربه،
بسیار مؤثرتر عمل میکند .در بررسی بهعمل آمده که
البته ،بهدلیل محدود بودن و غیرکتبی بودن بیشــتر
موارد ،فاقد ارزش آماری میباشــد .اکثر مســؤوالن
فنــی داروخانهها ،ذکر کردهاند که مســؤولیت فعلی
آنهــا ارتبــاط زیــادی به رشــته و آنچــه در مدت
تحصیل داروســازی فرا گرفتهاند ،نــدارد و بنابراین،
نقش دورههای بازآموزی را نیز ،کم اثر و حتی گاهی
بیفایده ذکر کردهاند.
عملکرد داروســاز در داروخانــه که در اکثر مواقع،
بهجز موارد ســاخت داروها ،درحد یک نســخهپیچ و
حتی گاهی یک فروشــنده میباشــد .خستهکننده و
کســالتبار بودن کار را برای ایشــان در پی دارد که
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عدم وجود جاذبه اقتصادی این حرفه نیز آن را تشدید
ً
میکند تا حدی که اکثرا در پاسخ به این سؤال که «آیا
اگر دوباره حق انتخاب رشته داشتید ،رشته دیگر جز
داروسازی را انتخاب میکردید» پاسخ مثبت دادهاند.
این عوامل که بهطور کلی دلســردی داروســازان
مشــغول به کار در داروخانهها و توجه بیشــتر آنها
به جنبه تجــاری کار را بهدنبــال دارد ،نقش مهمی
ً
در کاهــش بازده کاری آنان دارد .تــا آنجا که اکثرا
نسبت به توضیح موارد هشدار ،منع مصرف ،عوارض
جانبــی و نحــوه مصــرف دارو و بررســی تداخالت
دارویی ،حساسیت الزم را ندارند و تنها به عرضه دارو
میپردازند که باعث افت شــدید روند درمان میشود
و گاهــی با توجه به آمار قابل توجه خطاهای دارویی
موجود در نســخهها و بیاطالعی داروســاز از سایر
رژیمهــای درمانی بیمار ،عــوارض خطرناکی برای
بیمار به همراه دارد که این همه ،چارهاندیشــی برای
اصالح این موارد را ضروری مینماید.
صنعت داروســازی ،یکــی از صنایع نوپا در جهان
به شــمار میرود و بهخصوص در کشــور ما ،نیازمند
بررسی ،اصالح و توسعه میباشد .یکی از مهمترین
بخشهای این صنعت ،بخش تحقیقاتی است که روز
به روز بیشــتر مورد توجه قرار میگیرد و شرکتهای
بزرگ داروسازی دنیا ،سرمایههای هنگفتی برای این
بخش در نظــر میگیرند .از آنجا که یکی از عوامل
مهمی که در ســاخت دارو باید در نظر گرفته شــود،
میزان پذیرش فرد بیمار در ارتباط با عواملی از میزان
اثربخشی ،نوع و شدت عوارض جانبی و شکل دارویی
گرفته تا حتی نوع بستهبندی و ظاهر فرآورد ه دارویی
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میباشد ،داروخانهها از بهترین مراکز برای ارجاع این
موارد به بخش تولیدی هســتند که میتوان از آنها
بهعنوان یک حلقه متصل و مرتبط با بخش تحقیقاتی
حتــی در مورد تحقیقات بالینی ،پس از ورود فرآورده
به بازار نیز استفاده کرد .از طرفی ،تبدیل داروخانهها
به مراکز اطالعات دارویی در کنار توزیع دارو ،نه تنها
به بهینه کردن مصرف دارو و کاهش عوارض مربوط
به مصرف نادرســت آنها میانجامد ،بلکه ،با تبدیل
داروخانهها به مراکز اطالعات دارویی در آگاهسازی
مردم در مورد این حرفه و بهبود نگرششــان نســبت
به داروســازان مؤثر میباشــد .در ضمــن ،این که از
خستهکنندگی و یکنواختی کار داروخانه نیز کاسته
میشــود .از دیگر روشهایی که در برخی کشــورها
نیز اجرا شــده است ،صرف تشخیص بیماری توسط
پزشــک میباشــد و تجویز داروی مناسب به عهده
ً
داروســاز گذارده شــده اســت که عمال در برجسته
نمــودن نقش داروســازان در چرخــه درمانی ،نقش
بهسزایی دارد .بهعالوه این که بهدلیل آگاهی بیشتر
داروساز از داروهای جدیدی که برای هر بیماری وارد
بازار شده و روش بهینه مصرف ،عوارض و تداخالت
دارویی ،نسبت به پزشــک ،بهبود قابل مالحظهای
در رونــد درمان ایجاد شــده و از بســیاری خطاهای
دارویی موجود در نسخهها و مسمومیتهای دارویی
جلوگیری میشود .در هر حال ،اجرای هر کدام از این
روشها و راههای دیگری که برای تبدیل داروخانهها
از یــک مرکز تجاری به یک واحــد علمی توزیع دارو
وجــود دارد ،نیاز به تحقیق و بررســی بســیاری دارد
که خود زمانی طوالنی میطلبد .اما از ســادهترین و

اولیهترین کارهای ممکن ،آگاهســازی عامه مردم از
میزان اطالعات و تواناییهای داروساز و جنبههای
مختلــف خدمات درمانــی و اطالعاتی قابل ارایه در
داروخانهها اســت کــه از طریق رســانههای ارتباط
جمعی ،کاری شدنی است تا حداقل با تصحیح نگرش
مردم نسبت به داروخانهها و مسؤوالن فنی آنها ،این
قشــر از حداقل حق خود که بهرهمند بودن از شــأن
اجتماعی در خور است ،برخوردار شوند.

مریم یاسری

من دانشجو هستم

من یک دانشجو هستم ،من خوشحال هستم .من
هر روز صبح ،ســاعت  ،7کیف سامسونت و کالسور
و کتابهایم را با حجمی از خمیازه و خواب و خستگی
ُپر میکنم و تمرین حل نکرده و از ســرویس جامانده
به دانشــکده میروم و نیمه شب ،جنازه متحرکی که
خیلی شبیه من است ،کشانکشان و کورمال کورمال
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از در کالس خارج میشــود و در سیاهی دود گرفته
شهر به سوی خوابگاه میرود.
راســتی من یک خوابگاهی هستم .من خوشحال
هســتم .خوابگاه ما صدهــا دانشــجو و دو برابر آن
گربــه دارد و دویســت برابر آن سوســک دارد .ما با
سوسکهایمان همزیســتی خوبی داریم ،که هرچه
ما میپزیم آنها میخورند.
گربههــای خوابگاه ماه گربههــای خوب ونازنینی
هستند .آنها نیمه شبها دستهجمعی در بلوکهایمان
ویراژ میدهند ،سوت میزنند ،آواز میخوانند و گاه دور
از چشــم مسؤوالن مراقب خوابگاه ،پارتیهای شبانه
آنچنانی و  un normalتشکیل میدهند.
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مســؤوالن خوابگاه به ما میگوینــد :مبادا به این
گربههای پررو ،رو بدهید و لوسشان کنید اما چگونه
میشــود با این گربههای باال شهری که شلوار جین
میپوشــند و کراوات میزنند و ســیگارهای خارجی
میکشــند و کیــف سامســونت به دســت و عینک
دودی به چشم و موبایل در جیب با ابهت از جلویمان
میگذرند ،در افتاد.
و چگونــه میشــود به سوســکهایی که نســل
اندر نســل در ایــن خوابگاه زندگــی کردهاند و مقبره
اجدادشان و گهواره کودکانشان در سوراخ سنبههای
این خوابگاه است و در واقع ،صاحبخانه اصلی هستند
و احترامشــان به ما تازهواردهای اجارهنشــین واجب
است ،محل نگذاشت.
تازه  ...خوب کــه نگاه میکنیم ،میبینیم که این
گربهها و سوسکها هستند که ما را تحویل نمیگیرند
و برایمان چشم و ابرو نازک میکنند.
بگذریم  ...داشتم میگفتم که من دانشجو هستم.
من خوشــبخت هستم من نهارم را در سفل دانشکده
میخورم و فضای وسیع و بیکرانه سلف که وسعتش تا
منفی و مثبت بی نهایت ادامه دارد ،تنگی و فشار قبر را
جلوی چشمهایم میآورد و غذاهای آن ترتیب مالقات
و یقهگیری چند ساعته من و ملکالموت را میدهد.
من به غذاهای سلفمان سخت معتاد هستم.
من خوابگاهی هستم .من خندان هستم .من برای
این که شام خوشــمزه خوابگاه را به رودههای بخت
برگشــتهام تحمیل نکنم ،نســل همه تخممر غهای
تهــران را منقــرض کردهام و اشــک همه مر غهای
تهرانی را درآوردهام.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

من خیلی خیلی دانشــجو هستم و بسیار امیدوار
هســتم ،من هر شــب خوابهای رنگــی میبینم
خواب میبینم که «واحد شــیمی تجزیهام» را پاس
کردهام و هر وقت این خواب بامزه را برای اســتادم
تعریف میکنم ،با لبخند شــیرینی به من میگوید:
«خوابش را ببینی» من بســیار دانشــجو هســتم و
همیشه فکر میکنم که آن نویسنده مشهور ،کتاب
آرزوهای بزرگ را از روی زندگی من نوشــته اســت.
مــن مشــتاقانه و آرزومندانه بــه روزی فکر میکنم
که عروسک خوشــبختیام ،مدرک لیسانسم را در
دســتهایم بگیرم و قاب کنم و به دیوار اتاقم بزنم و
یا به قول پدر و مادر متفکر و اندیشمندم بگذارم در
کوزه و آبش را بخورم.
من دانشجو هستم .من هر روز خوشحال و خندان
به آزمایشگاه میروم و در میان محلولها و معرفهای
کهنه و خراب و نور دیدهای که قرنها پیش ســاخته
شدهاند ،سرگردان میشوم.
و در ازدحــام بخارهــای دلانگیــز و گیجکننده و
گازهای مسموم و مستکننده ،چندین و چند ساعت
اکســید میشوم و احیا میشــوم و دود از کلهام بلند
میشــود .من خــودم دیروز به دنبــال  znو کبالت و
 Feو منگنز در محلــول مجهولم ،همه محلولها و
معرفهای دنیا را زیر رو رو کردم و دست آخر چیزی
نیافتم جز همان نمره صفر که ســهم اول و آخر من
است.
ً
من شــدیدا دانشجو هســتم .من مغزی به اندازه
یک بشکه بزرگ آب دارم و تمام هزاران هزار فرمول
خوشگلی را که از صفهای اتوبوس تهران هم درازتر

هستند ،در شبی مصیبتبار و هولانگیز به نام شب
امتحان یکجا در آن فرو میکنم.
و صبح بعد از دادن امتحان صدای انفجار مغزم تا
هفتاد کشور آن طرفتر هم میرود و خسارت مالی و
جانی بهجا میگذارد و بهعنوان مهمترین خبر از رادیو
 BBCپخش میشود.
من دانشجو هستم .من خوشحال هستم .خندان
هستم .من الکی خوش هستم و ...
و عالوه بر همه این خصوصیات بارز و عالی ،اگر
ُ
همینطور پیش برود ،به زودی خل هم خواهم شد.
 ...من فرمول هســتم .من جزوه هســتم .کتاب
هستم .من اسیدکلریدریک هستم .سود رقیق 200
نرمال هستم .کاتالیزور هستم .من ِب ِشر هستم ،ارلن
هستم ،سالمونال هستم.
من آلفانیتروز بتانفتل هستم و ...
و خالصه خــودم هم نمیدانم کــه چه معجونی
هســتم .های  ...هوار مردم  ...به خدا من دانســجو
هستم.

شهرزاد قلیزاده
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