
3
شماره 1260 1 مرداد 1397

طبق نتایج مطالعات جدید مصرف یک عدد آسپرین با دوز پایین در روز می تواند به پیشگیری از سرطان تخمدان یا افزایش مدت زمان زنده ماندن بعد 
از ابتال به این بیماری کمک کند. 

به گزارش سپید به نقل از مهر، محققان دریافتند مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین ۸1 میلی گرم با کاهش 10 درصدی ابتال به سرطان تخمدان مرتبط است. 
همچنین مدت زنده ماندن بعد از ابتال به این سرطان را تا 30 درصد افزایش می دهد.به گفته محققان این مطالعات فواید استفاده از داروهای ضدالتهابی را نشان 
می دهند. سرطان تخمدان، پنجمین سرطان کشنده در زنان است که عمدتاً هم به دلیل تشخیص دیرهنگام آن است. اسناد و شواهد متعددی نشان می دهد که التهاب 
در ابتال به سرطان نقش دارد و می تواند موجب تشدید عوارض آن شود. تاکنون مشخص شده 
است داروهای نظیر آسپرین و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی )NSAID( نظیر ایبوپروفن یا 
ناپروکسن موجب کاهش ریسک ابتال به انواع سرطان ها، بخصوص سرطان روده بزرگ، می شوند. 
حال محققان موسسه ملی سرطان ایاالت متحده به بررسی داده های 13 مطالعه از سراسر جهان 
پرداخته اند. این مطالعات شامل بیش از 7۵0 هزار زن بود که از آنها در مورد استفاده از آسپرین 
و NSAID پرسیده شده بود. سپس این زنان از لحاظ ابتال به سرطان تخمدان تا مدت ها تحت 
نظر بودند و در این مدت بیش از 3۵00 نفرشان مردند. طبق این بررسی ها مشخص شد مصرف 
روزانه آسپرین موجب کاهش ریسک سرطان تخمدان تا 10 درصد می شود. در دومین مطالعه، 
محققان دانشگاه هاوایی داده های مربوط به 1000 زن مبتالبه سرطان تخمدان را بررسی کردند. 
محققان دریافتند زنانی که بعد از تشخیص بیماری شان، آسپرین وNSAIDها را مصرف کرده 
بودند مدت زمان زنده ماندنشان تا 30 درصد بیشتر بود. با وجود این نتایج، محققان عنوان می کنند 

که می توان برای کاهش ریسک سرطان در آینده، NSAIDها و آسپرین را در نظر گرفت.

 

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: »بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد شرکت های دارویی بتوانند دو برابر حد مقرر 
فعلی از تسهیالت بانکی استفاده کنند.« 

به گزارش سپید، کیانوش جهانپور افزود: »شورای پول و اعتبار میزان سقف تسهیالت بانکی که شرکت های دارویی می توانستند استفاده 
کنند را به منظور کمک به نقدینگی شرکت های دارویی به میزان دو برابر افزایش داده است و بر این اساس با پیگیری های وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده است تا شرکت های دارویی بتوانند دو برابر حد مقرر فعلی از تسهیالت 
بانکی استفاده کنند و نامه آن نیز در تاریخ 26 تیرماه 97 از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک های سراسر کشور ابالغ شده است.« وی با بیان 
اینکه تسهیالت گمرکی و ارزی نیز برای شرکت های دارویی فراهم شده است، اضافه کرد: »در تعامل با گمرک تسهیالت گمرکی برای 

شرکت های دارویی ایجاد شده است. همچنین در تعامل بانک مرکزی 
و سازمان مدیریت بحث تأمین ارز به میزان 2.۸ میلیارد یورو برای تأمین 
دارو قطعی شد.« سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه به تسهیالت 
دیگری که برای شرکت های دارویی در نظر گرفته شده است، اشاره کرد 
و افزود: »تسهیالت دیگر در خصوص واردات مواد اولیه دارو بود که 
بحث ثبت منبع در خصوص دارو و مواد اولیه دارویی نیز تسهیل شد.« 
وی با بیان اینکه تالش خود را برای آرامش بیشتر بازار دارویی کشور 
انجام خواهیم داد، گفت: »با توجه به تسهیالتی که تاکنون ایجاد شده، 
باز هم باید نقدینگی ریالی تولیدکنندگان تأمین شود که بخش عمده آن 

به تحقق مطالبات معوقه شرکت های دارویی از بیمه ها مربوط می شود.«

یافته جدید محققان درباره مصرف روزانه آسپرین

پیشگیـری از ابتـال بـه سرطـان تخمـدان
سخنگوی سازمان غذا و دارو:

سقف تسهیالت بانکی برای شرکت های دارویی دو برابر شد

پاسخ مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو به تبعات ریکال داروی »والزارتان«

مشکل تامین نداریم، مردم نگران نباشند
علی اکبر ابراهیمی 

 

سپید: طی هفته  های گذشته داروی والزارتان 
تولیدی یک شرکت چندملیتی دارویی به  علت 
داشتن یک ماده شیمیایی در ماده اولیه که احتمال 
ابتال به بیماری در افراد مصرف کننده را افزایش 
می دهد از بازار 23 کشور جهان ریکال شد.

به گزارش سپید، این ریکال مختص 22 بازار 
اروپایی به عالوه بازار بحرین بود ولی طبق آنچه 
سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد این 
ریکال به بازار دارویی ایاالت متحده و ایران هم 
رسید. کیانوش جهانپور درباره شرایط مصرف 
این دارو و ریکال شدن آن در بازار دارویی 
ایران گفت: »ریکال و جمع آوری این دارو فقط 
برای والزارتان تولید شده از ماده مؤثره محصول 
شرکت چینی مذکور است و طبیعتاً فقط شامل 
محصول والزارتان شرکت هایی خواهد شد که 
ماده اولیه خود را از این شرکت خاص تأمین 
کرده اند.« بنابر اعالم سازمان غذا و دارو والزارتان 
تولیدی 7 شرکت ایرانی شامل حکیم، جالینوس، 
داروپخش، ابوریحان، آوه سینا، پورسینا و دکتر 
برای  چینی  مؤثره  ماده  این  از  که  عبیدی 
تولید دارو استفاده کرده بودند از 2۵ تیر در 
حال جمع آوری از بازار بوده و سایر منابع 
والزارتان این شرکت ها و شرکت های دیگر 

قابل استفاده است.

داروی سایر تولیدکنندگان را 
استفاده کنید

حال با اجرای این دستورالعمل زمزمه های 
کمبود دارو و بی اعتمادی به داروی مشابه تولید 
شده در دیگر شرکت های دارویی به گوش 
می رسد. اتفاقی که حتی مدیرکل نظارت بر 
دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو هم به آن 
واکنش نشان داده و می گوید: »مردم می توانند 
داروی »والزارتان« سایر تولیدکنندگان و حتی 
والزارتان همین 7 شرکت را که از سایر منابع 

ماده مؤثر تهیه شده، استفاده کنند.«
اکبر برندگی با اشاره به اینکه داروی والزارتان 
یک داروی ضد فشارخون و جزو داروهای 
پرمصرف کشور است، می افزاید: »اخیراً خبری 
در دنیا منتشر شد که از میان 1۵ منبع والزارتان 
موجود در کشور، ماده مؤثر یک منبع چینی در 

پروسه جدید تولید داروی والزارتان ماده ای 
به نام NDMA ایجاد شده که این ماده در 
حیوانات آزمایشگاهی مشکالتی را به وجود 
آورده است، اما این موارد روی انسان ثابت 
نشده است.« وی با اشاره به اینکه جمع آوری 
دارو در تمام دنیا امری معمول است، معتقد 
است: »مفهوم ریکال، جمع آوری یک محصول 
و فرآورده دارویی پس از پخش آن به منظور 
تعیین تکلیف است. ازاین رو در همه جای دنیا 
پدیده ای روتین و مستمر بوده و اگر کشوری 
ادعا کند که هیچ گاه ریکال نداشته نشان دهنده 

عدم نظارت درست بر دارو است.«
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان 
غذا و دارو با بیان اینکه ریکال یک دارو لزومًا 
امری منفی نیست، می افزاید: »ممکن است 
فرآورده ای در برهه ای از زمان ریکال شده و 
سپس مشخص شود که مشکلی نداشته و مجدداً 
توزیع شود.«  برندگی با بیان اینکه جمع آوری 
داروی والزارتان به صورت داوطلبانه توسط 
عنوان  شد،  آغاز  چینی  تولیدکننده  شرکت 
می کند: »تاکنون 23 شرکت اروپایی، کانادا و 
آمریکا که از این ماده مؤثر استفاده می کردند، 
داروی والزارتان را ریکال کرده اند. در ایران 

نیز، با توجه به اهمیت سالمت مردم این دارو 
ریکال شد.«

داروی چینی وارد نمی کنیم
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه به دنبال اطالعیه شرکت تولیدکننده ماده 
مؤثر تولید داروی والزارتان، فروش داروهای 
7 شرکت ایرانی که از ماده مؤثر شرکت چینی 
استفاده می کردند، متوقف شده است، تصریح 
کرد: »بالفاصله پس از اطالع، ابالغیه ای مبنی بر 
لزوم ریکال این دارو صادر و فروش آن از 2۵ 
تیرماه در داروخانه های سراسر کشور متوقف و 
جمع آوری این دارو از داروخانه ها آغاز شد.«
وی در مورد مصرف داروی والزارتان به 
مردم اطمینان خاطر داد که هیچ مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد و مردم نباید استرس داشته 
باشند، چراکه این دارو توسط شرکت های دیگر 
در حال تولید بوده و نیاز بازار نیز به اندازه 4 
ماه تأمین شده است. همچنین ماده اولیه تولید 
داروی والزارتان از منابع دیگر به اندازه چندین 
ماه در کارخانه ها موجود است. مدیرکل نظارت 
بر داروی سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: 
»هیچ داروی از محصول نهایی چین وارد کشور 

نمی شود و ماده اولیه تولید دارو از کشورهایی 
مثل چین، هند و کشورهای اروپایی بر اساس 
فارماکوپی امریکا آزمایش و در صورت تأیید 

مورد استفاده قرار می گیرد.«

استفاده از مواد درجه ۳ صحت ندارد
در  هم  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
خصوص برخی اخبار منتشر شده در خصوص 
ریکال داروی والزارتان گفت: »اخبار منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه برخی 
از شرکت ها از ماده مؤثره درجه 3 استفاده 
کرده اند صحت ندارد و شرکت چینی مذکور 
جز معتبرترین شرکت های تولیدکننده مواد 

اولیه دارو است.«
کیانوش جهانپور افزود: »دستور جمع آوری 
داروی »والزارتان« به هفت شرکت داده شده 
باید ظرف مدت 4  آنها  قانون  بر اساس  و 
هفته گزارش نهایی را اعالم کنند.« وی اضافه 
کرد: »ریکال و جمع آوری این دارو فقط برای 
والزارتان تولید شده از ماده مؤثره محصول 
شرکت چینی است و طبیعتاً فقط شامل محصول 
والزارتان شرکت هایی خواهد شد که ماده اولیه 
خود را از این شرکت خاص تأمین کرده اند.«

جهانپور ادامه داد: »در بررسی های سازمان 
غذا و دارو، مشخص شد که از میان 17 شرکت 
تولیدکننده والزارتان در ایران، هفت شرکت ماده 
اولیه خود را از این شرکت تأمین کرده اند و 
دستور ریکال و جمع آوری محصول والزارتان 
این هفت شرکت صادر شد و طبق فرآیند 
معمول ریکال از بازار دارویی جمع آوری و 
مرجوع خواهند شد.« سرپرست روابط عمومی 
سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »دستور ریکال 
والزارتان خطاب به هفت شرکت صادر شده و 
این دستور تنها متوجه والزارتان تولیدی هفت 
شرکت مورد اشاره بوده و داروی والزارتان 
تولیدی ده شرکت دیگر داخلی کماکان در بازار 
دارویی کشور موجود و در دسترس خواهد 
بود و مشکلی برای مصرف نخواهند داشت.«
جهانپور افزود: »باید توجه داشت که شرکت 
شرکت های  معتبرترین  جزو  مذکور  چینی 
تولیدکننده مواد اولیه دارویی بوده و کشورهای 
اروپایی مواد اولیه خود را از آن تأمین می کنند.« 
وی تصریح کرد: »دستور جمع آوری این دارو 
به هفت شرکت داده شده و بر اساس قانون 
آنها باید ظرف مدت چهار هفته گزارش نهایی 

را اعالم کنند.«

مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو 
وضعیت بازرسی از داروخانه های تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی 

در تهران را تشریح کرد.
به گزارش سپید به نقل از مهر، شهریار اسالمی تبار در این خصوص گفت: 
»بر اساس بازرسی های صورت گرفته و طبق گزارس دریافتی از سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در سال 96 در قالب ۵12 گشت 
مشترک با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، ۵4۸ پرونده به 

ارزش مشکوفات 1104617۵1۵ ریال تشکیل شده است.«
وی با اشاره به جلسه ای که 10 تیر 97 با حضور نمایندگان دانشگاه های 
علوم پزشکی شهر تهران و مدیران سازمان غذا و دارو، برگزار شد، افزود: 
»2309 داروخانه تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران 

و ایران قرار دارد که نظارت بر روند عرضه و فروش دارو در این داروخانه 
ها صورت گرفته است.«

اسالمی تبار ادامه داد: »340 داروخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
900 داروخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و 1069 داروخانه تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد که در سال 
گذشته تعداد 126۵ مورد بازرسی از داروخانه 
های علوم پزشکی تهران، 1216 مورد بازرسی از 
داروخانه های علوم پزشکی ایران و 3162 مورد 
بازرسی از داروخانه های تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی شهیدبهشتی انجام شده است.«

مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو 
تاکید کرد: »در بازرسی ها از داروخانه های تحت پوشش این سه دانشگاه 
علوم پزشکی، 217 مورد بازرسی منجر به کشف از داروخانه های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران منجر به کشف 
گردیده که این آمار برای داروخانه های دانشگاه 
علوم پزشکی ایران 112 مورد و برای داروخانه 
بهشتی 633  پزشکی شهید  دانشگاه علوم  های 

مورد در سال 96 بوده است.«
را  مکشوفه  داروهای  ریالی  ارزش  اسالمی تبار 
۵۸3400۵1377 ریال اعالم کرد و افزود: »با موارد 

تخلف، طبق قوانین و ضوابط برخورد می شود.«

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو اعالم کرد

بازرسی از ۲۳۰9 داروخانه تهران در سال 96

اخبــار

توسط پژوهشگران ایرانی صورت گرفت

تولید داروی درمان پارکینسون 
با استفاده از آنزیم

به صورت  از سوی محققان کشور  پارکینسون  داروی درمان 
آنزیمی و بیوکاتالیزورها توسط محققان کشور با حمایت صندوق 

حمایت از پژوهشگران و فناوران تولید شد.
و  است  »دوپامین«  ماده  پیش  ال-دوپا  سپید،  گزارش  به 
ماده  این  ازاین رو  از سد خونی- مغزی عبور کند؛  می تواند 
استفاده می شود.  پارکینسون  بیماری  به عنوان دارو در درمان 
هر ساله 100 تن ال-دوپا با استفاده از سنتز نامتقارن شیمیایی 
تولید می شود. فرآیند سنتز شیمیایی ال-دوپا نیازمند فلزات 
گران قیمت و ناسازگار با محیط زیست به عنوان کاتالیزور است. 
ولی محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 
روشی را برای تبدیل آنزیمی با استفاده از »تایروزیناز« به عنوان 
بیوکاتالیزور ارائه دادند. شرایط بهینه برای استخراج و تخلیص 
این آنزیم از لحاظ پایداری، غیرفعال شدن، سینتیک و ساختمان 
آن به طورکلی در این پژوهشگاه مورد مطالعه قرار گرفت و 
در آن شرایط موفقیت آمیز به کارگیری تایروزیناز برای تبدیل 

تایروزین به ال-دوپا مطالعه شد.
دستاورد این طرح، دانش فنی تولید ال-دوپا به روش آنزیمی 
سابستریت  بهینه  مقدار  تعیین  است.  تایروزیناز(  کمک  )به 
برای تبدیل آنزیمی تایروزین به ال-دوپا، بهترین نسبت بین 
سابستریت تایروزین و احیاکننده، تشخیص پی اچ و دمای 
از دیگر  آنزیم  فعالیت  به دست آوردن حداکثر  بهینه جهت 

دستاوردهای این مطالعات است.
در حال حاضر قیمت هر یک گرم ال-دوپای دارویی به 
روش سنتز شیمیایی معادل یک دالر آمریکا قیمت است. در 
شرایط حاد پارکینسون، بیماران تا روزی 2 گرم در روز باید از 
این دارو مصرف کنند )۸ قرص 2۵0 میلی گرم(. این در حالی 
است که قیمت ماده اولیه ال-دوپا در این روش )تایروزین( 

هر کیلوگرم 10 سنت است.
با توجه به اینکه آنزیم الزم برای تهیه ال-دوپا بدون وابستگی 
به خارج و صرفًا با دانش فنی موجود در این پژوهشگاه با 
قیمت بسیار مناسب قابل تهیه است، نتایج این مطالعات تخمین 

صحیحی از اقتصادی بودن این پروژه را نشان می دهد.

ادعای جدید محققان

نوشابه گازدار مانع از بازگشت 
مجدد سرطان روده می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بیماران مبتال به سرطان روده 
بزرگ که به طور منظم نوشابه گازدار مصرف می کنند کمتر با ریسک 

بازگشت بیماری یا مرگ ناشی از بیماری شان مواجه هستند.
به گزارش سپید به نقل از مهر، در مطالعه انجام شده توسط 
موسسه ملی سرطان آمریکا، محققان بیش از 1000 بیمار مبتال به 
سرطان روده بزرگ را مورد بررسی قرار دادند. محققان دریافتند 
آن دسته از بیمارانی که یک یا چند وعده نوشابه گازدار حاوی 
با  مقایسه  در  شیرین کننده مصنوعی در روز مصرف می کردند 
کسانی که چنین نوشیدنی های مصرف نمی کردند، 46 درصد کمتر 
با ریسک بازگشت بیماری یا مرگ در طول مطالعه مواجه بودند.

چارلز فوچز، سرپرست تیم تحقیق دراین باره می گوید: »مطالعه 
ما نشان می دهد مصرف نوشابه های گازدار از عود مجدد و مرگ در 
بیماران درمان شده به خاطر سرطان پیشرفته روده بزرگ جلوگیری 

می کند که یافته بسیار جالبی است.«
بااین حال برخی محققان، این نتیجه را غیرقابل استناد عنوان 
می کنند و اذعان می دارند که مصرف طوالنی شیرین کننده های 
مصنوعی موجب افزایش ریسک چاقی و بیماری های متابولیک 
می شود که از فاکتورهای پرخطر بسیاری از انواع سرطان ها هستند. 

حال محققان بر انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه تأکید دارند.


