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محققان در یک پژوهش علمی بررسی کردند؛

پیش بینی میزان داروی مورد نیاز و مصرفی 
کشور در هر سال، امری است که بایستی 
به طور جدی توسط مسئولین مورد توجه 
قرار گرفته و به خوبی اجرا شود. محققان 
دانشگاهی نشان داده اند که در این راستا 
می توان از مدل های ریاضی و روش های 

آماری خاص بهره  برد.
به گزارش سپید، امروزه صرفًا مطلوب 
محصول  یک  کیفیت  و  خدمات  بودن 
نمی تواند به تنهایی عامل اساسی موفقیت 
در رقابت و حضور پیوسته در بازار به 
مؤثر  و  متعدد  عوامل  بلکه  آید،  شمار 
ازجمله  که  شده اند  مطرح  نیز  دیگری 
مهم ترین آنها می توان به تصویر مطلوب 
اندازه فروش، بودجه ریزی عملیاتی، بهبود 
تخمین های موجودی، برنامه ریزی مالی 
بهتر و بهبود تخمین اندازه گروه فروش 
اشاره کرد. این موضوع در همه زمینه ها 
نیز  دارو  توزیع  و  تولید  زمینه  ازجمله 
مطرح است. تحلیل فروش ریالی داروهای 
مصرفی کشور اعم از واردات و تولیدات 
داخلی یکی از مهم ترین عوامل در زمینه 

شناسایی داروهای پرفروش است.
عامل  مهم ترین  معتقدند  متخصصان  حاضر  حال  در 
به  مربوط  ترتیب  به  کشور  جمعیت  در  مرگ ومیر 
انواع  و  مصدومیت ها  قلبی-عروقی،  بیماری های 
سرطان ها است و الزم است در بازه های زمانی مناسب، 
نسبت به پیش بینی های مربوط به میزان داروی مورد 
نیاز کشور، اقداماتی صورت گیرد. به طورکلی پیش بینی 
تقاضا در چرخه نهایی هر صنعتی، برای ارزیابی الزامات 
مورد  در  تصمیم گیری  یا  آتی  ظرفیت  احتیاجات  و 
وارد شدن به بازار جدید استفاده می شود، اما در این 
خصوص یکی از عارضه های روش های به کار گرفته شده 
استفاده  و  تجربی  رویکرد  ایران،  دارویی  در صنعت 
از ابزارهای شهودی بوده است. در حالی  که امروزه 
تقاضا  پیش بینی  به منظور  متنوعی  مدل سازی  فن های 
توسعه یافته اند و قادر به بررسی حساسیت بازار هستند.
در همین زمینه گروهی از محققان کشور از دانشگاه آزاد 

اسالمی تهران واحد جنوب دست به انجام پژوهشی 
زده اند که در آن الگوی پیش بینی تقاضای ساالنه داروی 
جدید  روش های  همین  از  استفاده  با  ایران  مصرفی 

بررسی شده است.
این مطالعه پژوهشی که در حوزه های هوش مصنوعی 
و داده کاوی انجام شده، در راستای بررسی و پیش بینی 
فروش صنعت دارویی کشور بوده است. محققان فوق 
به منظور گردآوری اطالعات تحقیق، از روش مطالعه 
اسناد و مدارک استفاده کردند. داده های بکار رفته در 
این پژوهش، داده های تاریخی مربوط به فروش ریالی 
گزارش های  سلسله  از  که  بوده اند  مختلف  داروهای 
سال های 1335 تا 1373 استخراج شده اند. این محققان 
 ANN، سپس از سه مدل و روش مختلف تحت عناوین
CF و CAGR برای انجام پیش بینی های مدنظر خود 

استفاده کردند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که استفاده از 
فرایند مدل سازی برای پیش بینی مصرف داروی کشور 
با هر کدام از سه روش فوق، نتایج قابل قبول و دقیقی 
را ارائه می کند که درصد خطای آن پایین است. نفیسه 
داودی، پژوهشگر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه 
خصوص  این  در  جنوب  واحد  تهران  اسالمی  آزاد 
گفت: »پس از بررسی حدود 22۰۰ محصول ژنریک 
دارویی و شناسایی 17 گروه درمانی اصلی با استفاده از 
سه روش یادشده، فروش ریالی 17 گروه درمانی برای 
سال های 1397 و 1398 پیش بینی شد و درصد خطای 
فروش سالیانه محاسبه شده برای دو روش ANN یا 
شبکه عصبی مصنوعی و همچنین روش CF یا برازش 

منحنی، کمتر از هفت درصد بوده است.«
»نتایج پژوهش  ادامه می دهند:  این چنین  این محققان 
نشان داد که به کارگیری روش شبکه عصبی و برازش 

منحنی در پیش بینی میزان فروش ریالی 
دارو همواره عملکرد بهتری از روش های 
سوابق  که  مواقعی  در  و  دارد  مرسوم 
فروش  برای  گذشته  تجربی  داده های 
منحنی  برازش  روش  است،  کم  دارو 
کارایی بهتری دارد، اما با داده های ورودی 
بیشتر، روش شبکه عصبی کارایی بهتری 
نسبت به دو روش دیگر خواهد داشت.«
آنگونه که محققان در این پژوهش نشان 
گذشته،  سالیان  در  به طورکلی  داده اند 
تقاضای  پیش بینی  مرسوم  روش های 
دارو در کشور، روش های سرانگشتی و 
مبتنی بر تجارب بوده است. نبود شناخت 
روش های  و  نوین  ابزارهای  از  کافی 
صحیح به کارگیری آن ها و همچنین عدم 
بخش  این  متولیان  و  متصدیان  اطالع 
که  اثرگذاری  و  دقت  میزان  به  نسبت 
این روش ها نسبت به دیگر روش های 
سنتی، سرانگشتی و ترکیبی دارند، باعث 
شده است تا تالش چندانی برای رفع 
چالش های موجود بر سر راه استفاده از 

این روش ها انجام نشود.
یافته های  که  همکارانش  و  داودی 
پژوهش خود را در فصل نامه »مدیریت سالمت« دانشگاه 
علوم پزشکی ایران به چاپ رسانده اند، اعتقاد دارند: 
»در انتها با عنایت به رسالت استراتژیک سازمان غذا 
و داروی کشور، در خصوص مدیریت تأمین داروهای 
باکیفیت و پیشگیری از کمبودهای دارویی از طریق 
تولید داخل و واردات در شرایط و برهه های زمانی 
مختلف نظیر صلح، تحریم و جنگ از یک سو و وجود 
دارو  تأمین  زنجیره  حلقه های  کلیه  در  داده ها  کالن 
استفاده  دیگر،  از سوی  سازمان  آن  داده  مخازن  در 
از روش های آماری بهینه برای تخمین میزان فروش 
پژوهش  از جنس  پژوهش هایی  نتایج  به کارگیری  و 
از  یکی  به عنوان  و  نسبی  به صورت  می تواند  حاضر 
متغیرها، مدیریت مطلوب تری را در عرضه و تقاضای 
داروی کشور و به خصوص در شرایط تحدید و تحریم 

فراهم کند.«

اخبــار

رئیس سازمان غذا و دارو:

آمار مصرف آنتی بیوتیک ها 
نگران کننده است

 رئیس سازمان غذا و دارو به لزوم کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها 
و کنترل آن در کشور اشاره کرد و گفت: »آمار مصرف این داروها 
در کشور نگران کننده است و باید مداخالت بسیاری برای کاهش 

مصرف آنها انجام شود.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در نهمین کنگره کنترل 
عفونت ها که در سالن همایش های رازی برگزار شد، افزود: »بر 
اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران رتبه دوم مصرف 
آنتی بیوتیک ها را در دنیا دارد و آموکسی سیلین جزء پنج قلم 

پرمصرف در کشور است.«
وی ادامه داد: »ایران جزء کشورهایی است که مصرف باالی 
آنتی بیوتیک ها را دارد و اکنون 95 درصد تولید داخلی این داروها 
خوراکی بوده و پنج درصد تزریقی است.« شانه ساز اظهار داشت: 
»مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم شدن میکروب ها شده 
و در این زمینه بسیار نگران هستیم، الزم است کارهایی زیادی 
ازجمله آموزش برای مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در کشور 

انجام شود.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »امسال ۶۰ درصد بیش از سال گذشته 
واکسن آنفلوآنزا در کشور مصرف شده است درحالی که برای 

پیشگیری از این بیماری راه های بهتری غیر از واکسن وجود دارد.«

تولید انسولین از زرده تخم مرغ

محققان استرالیایی با استفاده از زرده تخم مرغ نوعی انسولین 
ابداع کرده اند که در دما و حرارت باال لخته نمی شود و می توان 

در پمپ انسولین از آن استفاده کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، پایگاه اینترنتی نیواطلس نوشت: 
اکنون بسیاری از مبتالیان به دیابت از پمپ های انسولین استفاده 
می کنند. این پمپ ها هورمون مورد نیاز بیماران را تأمین می کند، 
اما به دلیل ایجاد فیبریل های )لخته های( انسولین، این پمپ ها 
در فواصل زمانی مشخصی جایگزین می شوند. فیبریل انسولین 
درنتیجه  و  دو روز  یا  است که طی یک  تارهایی  در حقیقت 
به  دارد  احتمال  و  می آیند  به وجود  انسولین  ترکیبات  تجمیع 

لخته تبدیل شوند.
دیابت  به  مبتال  افراد  فیبریل  تشکیل  از  اجتناب  برای  بنابراین 
باید پمپ های انسولین را هر 2۴ تا 72 ساعت عوض کنند تا 
ایمن بمانند؛ اما اکنون محققان انستیتو فلوری عصب شناسی و 
سالمت ذهنی در ملبورن با استفاده از دستاورد محققان ژاپنی 
روش نوینی ابداع کرده اند که در آن انسولین با مهندسی زرده 

تخم مرغ تولید می شود.
اختر حسین، محقق ارشد این پژوهش می گوید: »استفاده از زرده 
تخم مرغ به عنوان یک منبع شکر در دانشگاه »اوزاکا« ژاپن ابداع 
شده است. ما با بررسی نتایج تحقیقات محققان ژاپنی، تأثیرات 
شیوه قرارگیری شیمیایی شکر در مولکول های انسولین را تحلیل 
کردیم. به این ترتیب روشی ابداع کردیم تا بدون اختالل در 

فرایند انسولین رسانی مشکل ایجاد فیبریل حل شود.«
 )glycoinsulin( گلیکوسینولین  را  نهایی  محصول  محققان 
که  داد  نشان  نه تنها  آنها  »مطالعه  داشتند:  اظهار  و  نامیدند 
گلیکوسینولین حتی در دما و غلظت باال »فیبریل« تولید نمی کند 
بلکه نسبت به انسولین طبیعی در سرم انسان پایدارتر است. با 
توجه به این یافته ها می توان گلیکوسینولین را جایگزین مناسبی 
عمر  که  آورد  به حساب  انسولین  پمپ های  در  استفاده  برای 

طوالنی تری نسبت به انسولین معمولی دارد.«
محققان معتقدند اگر ماندگاری انسولین از 2 به ۶ روز افزایش 
یابد احتماالً در هزینه های درمانی مبتالیان به دیابت صرفه جویی 
محققان  اما  است،  رضایت بخش  اولیه  نتایج  هرچند  می شود. 

خاطرنشان کردند که باید فعالیت های بیشتری انجام شود.

پیش بینی تقاضای ساالنه داروی مصرفی در ایران

 محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به دانش فنی 
نوعی رادیو دارو برای تشخیص سرطان لنفوما دست یافتند 
که به گفته آنها این رادیودارو دارای کارایی تشخیصی 

باالیی است.
به گزارش سپید، خنجری از محققان طرح با بیان این که 
این طرح با هدایت و راهنمایی دکتر یاوری در پژوهشگاه 
علوم و فنون هسته ای انجام شده است، گفت: »در مطالعات 
انجام شده در این پژوهشگاه موفق به تولید رادیو داروی 
 Tc-Rituximab ریتوکسیماب  تکنسیوم  تشخیصی 
شدیم که برای تشخیص انواع سرطان های لنفوما تجویز 

می شود.«
وی تکنسیم را رادیو دارویی دانست که مارکرهای سرطانی 
به ویژه سرطان لنفوما را تشخیص می دهد و ادامه داد: 
»این رادیودارو دارای نیمه عمر کوتاه ۶ ساعته است و 
ما موفق شدیم این رادیو دارو را به همراه ریتوکسیماب 
یک  ریتوکسیماب  کنیم.  تولید   )RITUXIMAB(

آنتی بادی است که به CD2۰ موجود در لنفوسیت های B متصل است.«
این محقق در خصوص اهمیت این محصول، توضیح داد: »رادیو داروی 
Tc-Rituximab یکی از مهم ترین رادیو داروهای تشخیصی برای 
استفاده در تشخیص بیماری هایی از قبیل لنفوما )لنفومای غیرهوچکین(، 
آرتریت روماتوئید، سرطان سینه و یا هرگونه تهاجم و التهاب لنفوسیتی 

است.« وی اضافه کرد: »نیمه عمر پایین تکنسیم، محدودیت دسترسی 
جهانی و هزینه بسیار باالی تهیه آن باعث شده که واردات رادیو دارو 
به کشور امکان پذیر نباشد؛ ازاین رو تولید داخلی این رادیو دارو از 

اهمیت خاصی برخوردار بوده است.«
MDP- »خنجری با بیان اینکه این رادیودارو در دو نوع »کیت سرد

 TC-Rituximab داروی  رادیو  و   Rituimab
ساخته شده است، خاطرنشان کرد: »این رادیو داروی 
تشخیصی  داروهای  رادیو  سایر  به  نسبت  تشخیصی 
مشابه به دلیل خصوصیات منحصربه فرد ازجمله رادیو 
مستقیم  نشان دارسازی  روش  و  تکنسیم  ایزوتوپ 
آنتی بادی )روش احیای مستقیم( در تولید رادیو دارو 
تشخیصی  کارایی  دارای  فرآورده،  سازی  پایداری  و 
باالتری است.« خنجری اضافه کرد: »همچنین تولید 
کیت سرد MDP-Rituimab موجب شده که این 
رادیو دارو قابل استفاده با تکنسیم رادیو ایزوتوپ های 
دارای ساختار مشابه تکنسیم مانند Re در مکان های 

مختلف باشد.«
به گزارش ایسنا، این محقق با تأکید بر اینکه این رادیو 
دارو تست های کنترل کیفی پیش بالینی را با موفقیت 
سپری کرده است، ادامه داد: »تست های بالینی این رادیو 
دارو در بیمارستان نمازی شیراز بر روی بیماران مبتال 
به سرطان های لنفومای غیرهوچکین در حال اجرا است.« وی با بیان 
اینکه دستیابی به تکنولوژی تولید کیت سرد و گرم این رادیو دارو، 
عالوه بر تأمین نیاز داخلی می تواند جزو اهداف صدور آن قرار گیرد، 
گفت: »این رادیو دارو در کشور آمریکا تولید می شد و ایران دومین 

کشور تولیدکننده این داروی تشخیصی است.«

دستاورد جدید محققان در حوزه پزشکی هسته ای؛

ایران دومین کشور دارنده دانش فنی رادیوداروی تشخیص سرطان

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با تأکید بر 
لزوم پرداخت مطالبات سال گذشته داروخانه ها از سوی سازمان بیمه 
ورشکستگی  حال  در  داروخانه ها  بدانند  »دولتمردان  گفت:  سالمت، 

هستند. چرا صدای داروسازان شنیده نمی شود؟«
به گزارش سپید، مهدی زارعی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به خبری 
مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانه ها تا پایان شهریورماه ضمن انتقاد 
داروخانه ها،  مطالبات  پرداخت  در خصوص  بیمه سالمت  سازمان  از 
گفت: »داروسازان تاکنون در مسیر تأمین به موقع داروی بیماران، از هیچ 
اقدامی فروگذار نکرده اند و حتی با دریافت وام بانکی تالش کرده اند 
که خللی در زنجیره عرضه دارو ایجاد نشود، اما این تأسف بار است که 
سازمان بیمه سالمت، نه تنها مطالبات سال گذشته خود به داروسازان 

سازمان  بیمه خدمات سالمت  معاون  مصاحبه  بلکه  نکرده،  تسویه  را 
بیمه سالمت مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانه ها تا شهریورماه، خود 

کتمان واقعیت هاست.«
وی با بیان اینکه پیشنهاد می کنم به جای انکار مطالبات و آدرس نادرست 
دادن، مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنید، افزود: »طبق گفته رئیس 
سازمان بیمه سالمت، بدهی سازمان بیمه سالمت بابت مطالبات سال 
گذشته مؤسسات درمانی 37۰۰ میلیارد است؛ بنابراین به چه دلیل در 

آن مصاحبه انکار واقعیت صورت گرفته است؟«
زارعی ضمن تأکید بر شرایط اقتصادی نامطلوب داروخانه ها، ادامه داد: 
»متأسفانه باید اعالم کنیم که عامل بسیاری از مشکالت دارویی کشور، 
عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر 

است که داروخانه ها را به ورشکستی کشانده است. ما انتظار داریم بیمه 
سالمت، هر چه  سریع تر مطالبات سه ماهه دی، بهمن و اسفند سال گذشته 

را که معادل پنج ماه عادی سال است، پرداخت کند.«
زارعی تأکید کرد: »دولتمردان بدانند داروخانه ها در حال ورشکستگی 
هستند. چرا صدای داروسازان شنیده نمی شود؟ طبق قراردادهای میان 
داروخانه و سازمان های بیمه گر، بیمه ها باید مطالبات داروخانه ها را سر 
موعد پرداخت کنند. در غیر این صورت روسای سازمان های بیمه گر 
قانونا و شرعًا مسئول هستند. حداقل برای تأمین داروی بیماران و مردم 
اخطار همکاران ما را جدی بگیرید.« وی همچنین گفت: »با توجه به 
هزینه های پرسنلی پایان سال که چند برابر ماه های عادی است، انتظار 

حداقلی ما این است که مطالبات سال گذشته داروخانه ها را بپردازید.«

رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران:

صدای داروسازان را بشنوید


