
لزوم فرهنگ سازی کارآزمایی بالینی در گیاهان دارویی

  یاسر مختاری

به گزارش خبرنگار سپید، همزمان با چهلمین 
سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی مراسم رونمایی 
از کپسول دتوکسین، اولین داروی گیاهی ترک 
اعتیاد در ایران که پس از انجام کارآزمایی های 
بالینی از سوی سازمان غذا و دارو مجوز حضور 
در بازار را پیدا کرده است، با حضور معاون وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از 

مسئوالن جهاد دانشگاهی برگزار شد.
رضا غفارزادگان رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاد دانشگاهی در رابطه با مراحل تولید این دارو 
اظهار کرد: » کپسول دتوکسین با هدف کنترل 
سندروم محرومیت اپیوئید برای نخستین بار در 

ایران طراحی و تولید شده است.« 
   وی افزود: »اعتیاد یکی از مشکالت اجتماعی 
کشور است که سرمایه اجتماعی زیادی را از کشور 
می گیرد. متأسفانه بالغ بر 3 میلیون نفر درگیر این 
بیماری هستند. به همین دلیل در پژوهشکده دارو های 
گیاهی جهاد دانشگاهی به چاره اندیشی برای این 
معضل پرداختیم. داروهای شیمیایی برای ترک مواد 
مخد وابستگی شدیدی در پی داشته و موجب 
مشکالت گوارشی می شوند به همین سبب، تحقیق 
در مورد داروی گیاهی جایگزین آنها را آغاز کردیم.«
رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 
گفت: »در تحقیقات خود به گیاه تلخه بیان که 
بومی کشور بوده و دراستان کرمان فراوان است 
رسیدیم. این گیاه را وارد مراحل آزمایشگاهی 
کرده و ترکیبات آلکالوئید آن جدا شد. سپس با 
 GC-MS و GC  روش های پیشرفته و مدرن
بیست ترکیب دارویی در آن شناسایی شد. در 
این میان دو ترکیب دیگر به صورت خاص مورد 
شناسایی قرار گرفت که عوارض کمی داشته و 
می توانند بسیاری از وابستگی ها به اپیونید را کم  

و عوارضی را در پی نداشته باشد.«
غفارزادگان بیان کرد: » این دارو می تواند سم زدایی 
انجام داده و پس از مصرف 24 عدد آن عوارض 
گوارشی و عصبی ترک مواد مخدر را به شدت کاهش 
دهد و فرد بیمار مدت زمان کمتری از این بیماری 
رها شود.« وی بیان کرد: »پس از انجام تست های 
مختلف و نتایج خوبی که از این تست ها حاصل 
شد، دارو وارد مرحله کارآزمایی بالینی شده و با 
حمایت و مجوز سازمان غذا و دارو، دتوکسین را 
پس از انجام فاز حیوانی، بر روی 100 بیمار مورد 
آزمایش قرار دادیم که نتایج آن موفیت آمیز بود.« 
این مسئول جهاد دانشگاهی بیان کرد: » پس از طی 
کارآزمایی های بالینی، تصمیم گرفتیم این دارو را 
فرموالسیون کنیم. تمام فرمول در پژوهشکده گیاهان 
دارویی به ثمر رسید و توانستیم برای حضور در 
بازار آن را به شکل کپسول تولید کنیم. با حمایت 
سازمان غذا و دارو مجوز های داروی گیاهی ترک 
اعتیاد برای حضور در بازار های کشور صادر شد.«
غفار زادگان با بیان اینکه فرایند تولید این دارو 
هشت سال به طول انجامیده است، گفت: » فازهای 
مطالعات سلولی و حیوانی و بالینی بر روی آن 
انجام شده است، کلیه فرایندهای عصاره گیری، 

شناسایی و فرموالسیون آن در جهاد دانشگاهی 
انجام شده است.« 

وی تأکید کرد: » فرایند تولید و اخذ مجوز این دارو 
می تواند الگویی برای کلیه شرکت های داروسازی 
گیاهی کشور باشد تا بیماران از مصرف این دارو 
مطمئن بوده و پزشکان نیز با اطمینان از وجود 

شواهد علمی آن را تجویز کنند.«

حمایت وزارت بهداشت از توسعه 
داروهای گیاهی

در ادامه این مراسم محمدرضا شانه ساز، رئیس 
سازمان غذا و دارو نیز با اشاره به چهلمین سالگرد 
تأسیس جهاددانشگاهی، اظهار کرد: »این نهاد انقالبی 
در سال های نخست انقالب به عنوان پرچم دار توسعه 
علمی کشور پا به عرصه فعالیت گذاشت و بسیاری از 
محققان و افراد نخبه را مورد حمایت خود قرار داد. 
چنانکه بسیاری از آنان، بعدها پایه گذار شرکت های 
صنعتی و دانش بنیان شدند و امروز کشور از برکات 
حضور این افراد متخصص بهره مند شده است.«

شانه ساز با بیان اینکه جهاددانشگاهی در طول حیات 
خود خدمات متعددی را در حوزه فن آوری و نیروی 
انسانی به کشور ارائه داده است، گفت: »امیدوارم 
جهاددانشگاهی بتواند روز به روز درخشانتر باشد 

و فعالیت خود را توسعه دهد.«
وی با اشاره به تولید داروی دتوکسین از سوی 
و  انتظارات  از  »یکی  گفت:  جهاددانشگاهی، 
اهرم هایی که برای مقابله با تحریم های ظالمانه 
دولت های متخاصم در اختیار داریم، استفاده از 

ظرفیت های بومی و ملی است.«
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »دارو های گیاهی و 
طبیعی در سیاست مقابله با تحریم ها جایگاه  ویژه ای 
دارند. مقام معظم رهبری همیشه از این موضوع 
حمایت کرده است. از سوی دیگر دولت هایی در 
این سال ها حضور داشته اند، از توسعه این دارو های 
گیاهی و طبیعی حمایت کرده و آن را جزء وظایف 

خود تلقی کرده اند.«

ارزش بازار داروهای گیاهی
شانه ساز در ادامه با اشاره به صدور مجوز اولین داروی 
گیاهی ترک اعتیاد پس از موقیت در کارآزمایی های 
بالینی، گفت: »وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو به عنوان متولی امر در صدور مجوز های الزم 
سعی دارد که نهایت تسهیالت الزم و مشاوره  را 
به افرادی که می خواهند در حوزه داروهای گیاهی 

فعالیت کنند داشته باشد.«
معاون وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه 2۵0 
کارخانه دارو سازی گیاهی در کشور فعالیت می کند، 
گفت: این کارخانه ها حجم بسیار بزرگی از بازار 
را در اختیار داشته و ۵ هزار میلیارد تومان ارزش 
این بازار است.« وی افزود: »دارو های گیاهی روز 
به روز ارزش خود را بیشتر نشان داده و بعضًا 
فعالیت های منحصر به فردی را انجام می دهند و 
توانسته اند در بخش درمانی روز به روز ارزش 
خود را نشان دهند و جایگاه خود را حفظ کنند.«
شانه ساز با اشاره به رونمایی از داروی دتوکسین گفت: 
»این دارو یک مشت و نمونه خروار فعالیت های 
دارویی در کشور است. اتفاق مثبتی که در مورد 
این دارو رخ داد انجام مطالعات بالینی این دارو و 
شواهد مستند آن بود. همواره پزشکان و داروسازان در 
انتظار یک مستند و شاهد بالینی هستند تا اثر بخشی 

دارو را با توجه به علم دارویی روز اثبات کنند.«

لزوم نهادینه شدن فرهنگ کارآزمایی 
بالینی برای داروهای گیاهی

وی افزود: »داروی دتوکسین با موفقیت های بالینی 
خود این امید را به وجود می آورد که فرهنگ مطالعات 
بالینی برای دارو های گیاهی نهادینه شده و اطمینان 

را در میان اطبا به وجود آورد.«
 وی گام بعدی پس از نهادینه شدن فرهنگ کارآزمایی 
بالینی در داروهای گیاهی را صادرات به بازارها 
تحت نظارت جهانی دانست و گفت: دارو های 
گیاهی زمینه ساز تحقق شعار های مقاومتی هستند 
و امیدواریم این داروها با کارآزمایی های بالینی 

و موفقیت های علمی خود حضور پر قدرتی در 
بازارها داشته باشند.«

 معاون وزیر بهداشت، با تاکید بر این که اداره کل 
گیاهان دارویی سازمان غذا و دارو برای معرفی هر 
چه بهتر علمی داروهای گیاهی تالش می کند، تاکید 
کرد: » این روند در توسعه مصرف داروهای گیاهی 
در جامعه پزشکی و دارویی کشور موثر خواهد بود. 
صنعت داروهای گیاهی در آینده حرف های زیادی 
برای گفتن دارد و امیدواریم در سال رونق تولید 
این اتفاق به ویژه در بازارهای جهان هدف برای 

این صنعت بومی در کشور رخ دهد.«
دانشگاهی  جهاد  امیدواریم  شد:  یادآور  وی 
شرکت های داروسازی گیاهی دیگر را برای تحقق 

صادرات بر پایه شواهد علمی یاری کند.«
شانه ساز با بیان اینکه جای مستندات علمی در زمینه 
داروهای گیاهی خالی بود، گفت: » این موضوع 
توسط جهاد دانشگاهی که زمینه ساز اتفاقات علمی 
بسیاز زیادی در کشور بوده است رخ داده است. 
رونمایی از داروی دتوکسین یک نقطه عطف در 
صنعت داروسازی گیاهی است و امیدواریم با این 
نقطه عطف در زمینه صادرات ارزاوری و تولید 

ارز را داشته باشیم.م
سید حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز 
در این مراسم با بیان اینکه تمام تالش این نهاد 
و  علمی  کارهای شاخص  انجام  انقالب  مولود 
فن آوارنه است، گفت: » اولین پژوهشکده گیاهان 
دارویی را جهاد دانشگاهی با هدف توسعه این 
دانش بومی مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت 

راه اندازی کرد.«
وی افزود: » پژوهشکده گیاهان دارویی اعتیاد را 
که یکی از مشکالت اجتماعی کشور است را به 
عنوان زمینه کاری خود انتخاب کرد. خوشبختانه 
این دارو تمام مراحل علمی را طی کرده و امروز 
با حضور معاون وزیر بهداشت رونمایی شد. تا 
پایان سال نیز از یک محصول دیگر دارویی این 

پژوهشکده نیز رونمایی می شود.«

رونمایی از اولین داروی گیاهی ترک اعتیاد کشور
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