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داروهای گیاهی را با مجوز وزارت بهداشت 
وتحت نظر پزشک مصرف کنید

    رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه سازمان پزشکی قانونی گفت: همه داروها از جمله داروهای گیاهی و حتی مکمل ها، حتما باید 
دارای مجوز وزارت بهداشت باشند و تحت نظر پزشک مصرف شوند.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه پزشکی قانونی:

. . . دكه مطبوعات . . .
      گروه بهداشت و سالمت  -  داروی مسکن کدئین 
اگرچه یک درمان مؤثر برای بسیاری از دردهاست، اما 

مصرف زیاد آن با آسیب هایی همراه است.
دکتر »جولیا گوئرینی« عضو بنیاد داروسازی دیجیتال 
انگلیــس می گوید که کدئین ضد درد، که یک درمان 
موثر برای بسیاری از موارد است، ممکن است باعث 

آسیب کبد و کلیه شود.
گورینی به روزنامه انگلیسی »دیلی اکسپرس« گفت: 
کدئین دارویی است که فرد باید بسیار مراقب آن باشد، 
زیرا می تواند عوارض مزمن بزرگی از جمله اعتیاد ایجاد 

کند.
وی افزود: اعتیاد به کدئین می تواند باعث مشــکالت 
روحی و جســمی طوالنی مدت شــود، مانند آسیب 
کبدی، آســیب کلیوی، پانکراتیت حاد و غیره، عالوه 
بر این شــرایط، اعتیاد بــه کدئین می تواند به برخی از 
قسمت های مغز آسیب برساند و منجر به افزایش خطر 

افسردگی مزمن شود.
گورینــی تاکید کرد که اگرچه کدئین بدون نســخه 
فروخته می شود، اما نباید بیش از سه روز از آن استفاده 

کرد و فقط باید در صورت لزوم استفاده شود.
وی افزود: همیشه در وهله اول سایر دارو های خط اول 
برای درد را امتحان کنید و اگر مطمئن نیستید با پزشک 

خود صحبت کنید.

گورینی هشــدار داد که بسیاری از مردم در این توهم 
زندگی می کنند که امکان نــدارد به مواد مخدر بدون 
نسخه معتاد شد حال آنکه بسیاری از مردم قبال معتاد 
شده اند و اکنون باید با مسائل جدی تری از درد دست 

و پنجه نرم کنند.
وی تذکر داد که کدئین برای همه مناسب نیست و این 
مسکن ها را فقط بزرگساالن و کودکان باالی ۱۲ سال 

می توانند مصرف کنند.
گورینی گفت: فقط اگر دارو های مسکن روزانه مانند 
پاراستامول و ایبوپروفن مؤثر نباشند، به کودکان ۱۲ تا 

۱۸ ساله کدئین بدهید.
وی تاکید کرد: در صورتی که بیمار واکنش آلرژیک به 
کدئین یا هر داروی دیگری دارد یا مشــکالت ریوی، 
سابقه ضربه به سر، بیماری غده فوق کلیوی یا بیماری 
دارد که باعث تشنج، اعتیاد به الکل، کم کاری تیروئید یا 
مشکالت کلیوی، کبد، سنگ کیسه صفرا، بزرگ شدن 
پروستات یا فشار خون پایین می شود، باید به پزشک 

اطالع داده شود.
تعداد زیادی مسکن بدون نسخه در بازار موجود است، 

اما باید در مصرف آن ها دقت کرد.

خطرات داروهای کدئین دار را بشناسید

گروه بهداشــت و سالمت -    مریم اخگری با بیان اینکه یکی از 
مشکالتی که در سیستم دارویی با آن مواجه هستیم، بحث مصرف 
داروهای گیاهی اســت، افزود: شاهد مصرف داروهای گیاهی در 

بسیاری از کشورها به خصوص در قاره آسیا هستیم.
 وی ادامــه داد:  در حــال حاضر در ایران اقبال خاصی برای مصرف 
داروهای گیاهی و مکمل وجود دارد، اما اســتفاده کنندگان از این 
داروها باید عوارض و کاربرد آن را بدانند و اینکه مصرف داروهای 
گیاهی تداخل با داروهای شیمیایی که فرد مصرف می کند دارد یا نه؟.

این کارشــناس آزمایشگاه افزود: گاهی شاهدیم که تبلیغات وسیع 
و گســترده ای در خصوص مصرف داروهای گیاهی و همینطور 
داروهای مکمل انجام می شــود و در چند سال اخیر هم استفاده از 

داروهای گیاهی و داروهای مکمل رشد داشته است.
وی تاکید کرد: اما مشکل اساسی این است که قوانین تولید و توزیع 
دارو در مورد داروهای گیاهی و مکمل ها رعایت نمی شــود و این 

داروها می توانند تهدیدی بر سالمت فرد مصرف کننده باشند.
وی افــزود: برخی از مکمل ها و حتــی داروهای گیاهی از مبادی 
غیررسمی به کشور وارد می شوند و ازطریق شبکه های ماهواره ای و 

فضای مجازی هم برای مصرف آنها تبلیغاتی انجام می شود.
داروهای تقلبی

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی گفت : سازمان بهداشت 
جهانی داروهایی را تقلبی اعالم  می کند که اطالعات و برچسب های 
نصب شده و برروی دارو با محتویات و داروهای موجود در فراورده 

دارویی مغایرت داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی از مراجعات به سازمان پزشکی قانونی این 
است که دارویی که مصرف شده بود، تقلبی بوده است، خاطرنشان 
کرد: به رغم اینکه دارو به عنوان یک داروی گیاهی به فرد  فروخته 
می شود، در تهیه آنها داروهای شیمیایی و حتی کشنده استفاده شده 
و در بررسی های آزمایشگاهی قابل شناسایی هستند این داروها را 

می توان  در چند دسته طبقه بندی کرد.
داروهای مکمل و نیروزا

اخگری تصریح کرد: بسیاری از  داروهای مکمل و نیروزا  که در حال 
حاضر در بازار سیاه دارویی در ایران یافت می شود، حاوی ترکیبات 
خطرناک و داروهای شیمیایی هستند، متاسفانه جوانان به منظور ایجاد 

نیروزایی و چاقی یا الغری ممکن است از آنها استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه هرچند در تبلیغات این داروها  اعالم می شود 
که از اساس  گیاهی هستند، تاکید کرد: در این داروها ممکن است 

ترکیباتی نظیر ترکیبات خانواده "کورتون" یافت شود.
اخگری با بیان اینکه این داروها باید مجوز وزارت بهداشت داشته 

باشــند، افزود: اما متاسفانه این طور نیســت و  برخی از داروهای 
شیمیایی یا خطرناک در داروهایی که پایه گیاهی دارند ریخته می شود 
که موجب افزایش کاذب اشــتها می شــود و آب و نمک را در بدن 
فرد نگه می دارد و موجب متورم شدن صورت و بدن فرد مصرف 

کننده می شود.
وی ادامه داد: همچنین  داروهایی که به منظور چاقی استفاده می شود، 
مــی توانــد، دارای عوارض طوالنی مدت ماننــد: دیابت و پوکی 
اســتخوان، آکنه های پوستی، زخم وسیع دستگاه گوارش، ضعف 
عضالنی و مشکالت پوستی را به همراه داشته باشد و حتی در برخی 
از این داروها مشــاهده می شــود که هورمون مردانه وجود دارد که 

سیستم طبیعی بدن را به هم می ریزد.
اخگری به هموطنان توصیه کرد: هموطنان و به ویژه جوانان به هیچ 
عنوان از این داروهای تقلبی که از مبادی غیررسمی وارد می شوند، 

استفاده نکنند.
داروهای کاهنده یا افزایش دهنده وزن

عضوهیات علمی سازمان پزشکی قانونی درتوضیح دسته دیگری از 
دارو های گیاهی گفت: این دسته شامل، داروهای کاهنده و افزایش 

دهنده  وزن هستند.
وی افزود: مشاهده می شود در ماهواره برای داروهای کاهش دهنده یا 

افزایش دهنده وزن توسط افراد سودجو بر اساس و پایه گیاهی تبلیغ 
می شود، اما دربررسی هایی که در آزمایشگاه ازاین نوع داروها شده 
اســت،  معلوم می شود که در آن داروهای شیمیایی وارد می شود، 
داروهایی نظیر" آمفتامین ها"یا حتی دارو هایی که از چرخه دارویی 
خارج شده اند به این داروها اضافه می شوند که مصرف آنها می تواند 

عوارضی داشته باشد.
اخگری تاکید کرد: در مجموع بیشتر داروهای کاهش دهنده یا افزایش 
دهنده وزن عموماً داروهای تقلبی هســتند که به ماده گیاهی اضافه 
می شوند و این چنین داروهایی که در مدت کوتاهی کاهش دهنده یا 

افزایش ناگهانی وزن هستند، دارای عوارض شدیدی هستند.
وی در مــورد عوارض مصرف این دارو ها گفت:  لرزش دســت، 
تعریق زیاد، افزایش فشــار خون، بی خوابی، الغری سریع، کاهش 
اشتها، سردرد، ایجاد توهم، قرمزی چشم، حمالت قلبی و در نهایت 

مرگ را به همراه دارند.
وی تصریح کرد:  بنابراین توصیه اکید ما این است که به هیچ عنوان 
داروهایی که خارج از سیستم دارویی و شبکه درمان است استفاده 

نشود.

توصیه هایی برای مصرف داروهای گیاهی
اخگری گفت: گیاهی بودن یک دارو دلیل بر بی خطری آن نیست، 
داروهای گیاهی حتی اگر تماما گیاهی باشد و بر پایه گیاهی ساخته 
شــده باشد و مطمئن باشیم که دارو شیمیایی در آن وجود ندارد، به 
دلیل احتمال بروز تداخالت دارویی حتما باید با نظر پزشک و از نوع 

داروی دارای مجوز وزارت بهداشت استفاده شود.
وی  ادامه داد:  اگر کسی داروی گیاهی استفاده کرد و نتیجه مطلوبی هم 
داشت به هیچ عنوان مصرف آن را به  دیگران توصیه نکند و حتماً هر 
نوع دارو و حتی داروهای گیاهی با نظر و تجویز پزشک و با مجوز 

وزارت بهداشت و درمان استفاده شود.
 وی اعــالم کرد : در حــال حاضر داروهای گیاهی در داروخانه 
ها به شــکل فرآوری شــده وبا مجوز وزارت بهداشت موجود 
هســتند و در لیست دارویی قرار دارند و پزشکان نیز با مصرف 
آن آشنا هستند و برای بیماران خود تجویز می کنندو  افرادی که 
این داروهای  گیاهی را اســتفاده می کند، حتماً از فروشگاه های 
معتبر و داروخانه ها تهیه کنند و به هیچ عنوان از داروهای گیاهی 

دست ساز استفاده نکنند.

پروبیوتیک ها قادر به بهبود عملکرد شناختی هستند
      گروه بهداشت و سالمت  -  نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد که مکمل های 
پروبیوتیک ممکن است عملکرد شناختی را در افراد دارای اختالل شناختی خفیف 

بهبود بخشند.
برخی از مطالعات اشاره می کنند که پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها ممکن است 

ابتالء به برخی از بیماری های عصبی را کاهش دهند.
اما داده های محدودی در مورد تأثیرات این مواد مغذی بر انسان های مبتال به آلزایمر 

یا اختالل شناختی خفیف وجود دارد.
محققان دانشگاه جیانگ نان چین دریافتند درمان با پروبیوتیک ها در مراحل اولیه 
بیماری آلزایمر می تواند موجب بهبود عملکرد شناختی شده و روند پیشرفت بیماری 

را به تعویق اندازد.
پری بیوتیک ها گروهی از مواد مغذی هستند که رشد میکروبیوتای روده را تشویق 

می کنند. سین بیوتیک ها ترکیبی از پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها هستند.
این تیم تحقیق چندین پایگاه داده را برای ۲۹۴ مطالعه ای که بین سال های ۱۹۸۴ و 
اوایل سال ۲۰۲۱ در مورد افراد مبتال به آلزایمر یا اختالل شناختی خفیف منتشر شده 

بود، بررسی کردند.
محققان دریافتند که مکمل های پروبیوتیک عملکرد شناختی را در شرکت کنندگان 
مبتال به اختالل خفیف شــناختی بهبود می بخشد. با این حال، نتایج برای شرکت 

کنندگان مبتال به بیماری آلزایمر خیلی چشمگیر نبود.
همچنین مشخص شد مکمل پروبیوتیک ساختار و ترکیب میکروبیوم های مدفوع 

را در افراد مبتال به آلزایمر تغییر داد.

      گروه بهداشت و سالمت  - دزهای تقویتِی واکسن های کووید اکنون به طور گسترده 
در کشورهای مختلف در دسترس هستند و بزرگساالن )و برخی از نوجوانان( تشویق 
می شوند تا برای جبران کاهش اثربخشِی واکسیناسیون اولیه،  دزهای بیشتر از واکسن 

را نیز دریافت کنند.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( طی دستورالعملی به ارائه تعاریف و واژه شناسی به 
روز شده ای در مورد ُدزهای بعدی )بوستر یا اضافی( واکسن کووید-۱۹ پرداخته است.
* بنابر تعریف این سازمان، تزریق ُدزهای "یادآور" )بوستر/تقویتی( برای اکثریت افراد 
انجام می شود که بر حسب برنِد واکسن دریافتی )تک ُدز یا دو ُدز(، فرایند واکسیناسیون 
اولیه )کامل( را تکمیل کرده اند و به دلیل گذشت زمان، ایمنی و مصونیت بالینی ناشی از 

واکسن در جمعیِت مزبور به کمتر از میزان ایده آل کاهش یافته است.
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، هدف از تزریق ُدز یادآور، بازگرداندن اثربخشی 

واکسن و افزایش آن نسبت به مقداری است که دیگر کافی تلقی نمی شود.
* اما بر اســاس این تعریف، ُدزهای "اضافی" یک واکســن به عنوان بخشی از همان 
واکسیناســیون اولیه در نظر گرفته می شــود که ادامه پیدا می کند و برای گروه های 
مشــخصی مورد نیاز اســت که در آنها، میزان واکنش ایمنی پس از انجام مرحله اولیه 
استاندارد واکسیناسیون، کافی تلقی نمی شود. هدف از یک ُدز اضافی در سری اولیه 
واکسیناسیون، افزایش واکنش ایمنی در بدن فرد برای ایجاد سطح کافی از اثربخشی 

در برابر بیماری است.
به گزارش سایت اطالع رسانی سازمان جهانی بهداشت، برای مثال، بدن بیماران مبتال به 
نقص ایمنی اغلب پس از سری اولیه و استاندارد واکسیناسیون )که برای افراد معمولی و 
سالم کافیست( قادر به ایجاد واکنش ایمنی به میزان کافی نیست. همچنین ممکن است 
بدن افراد سالمند نیز در واکنش به برخی از واکسن ها واکنش ضعیفی نشان بدهد. این دو 
گروه بنابر تعریف فوق در جمعیت هایی دسته بندی می شوند که نیاز به دز اضافی واکسن 

دارند و واکسیناسیون اضافی آنها به عنوان بخشی از همان سری اولیه تلقی می شود.

تعریف به روز شده سازمان جهانی بهداشت از ُدزهای بعدی 
واکسن کووید

پیش بینی آرتروز از روی الگوی راه رفتن
      گروه بهداشت و سالمت  -   مطالعات جدید نشان 
می دهد افرادی که هنگام راه رفتن فشار بیشتری روی زانو 
و لگن وارد می کنند، احتمــاال در آینده به آرتروز مبتال 

می شوند.
بین مفاصل به طور طبیعی نوعی روان کننده وجود دارد،  
زمانی کــه در بیماری آرتروز میزان تولید این روان کننده 
کاهــش می یابد، مفاصل و غضروف ها به هم ســاییده 
می شــوند و عالوه بر ایجاد درد، باعث می شود بیمار در 
انجام فعالیت های عادی مانند راه رفتن و نشستن با مشکل 
مواجه شــود.از طرفی بیماری آرتروز عامل از بین رفتن 
غضــروف بین مفاصل اســت. در این حالت مفاصل و 
استخوان ها هنگام حرکت ساییده می شوند که با عالئمی 

مانند درد، تورم و سفتی همراه هستند.
مطالعات جدید محققان دانشگاه های سیدنی و بریتیش 
کلمبیا نشــان می دهــد الگوی راه رفتن افراد و فشــار 
ناخوداگاهی که هنگام راه رفتن روی مفاصل وارد می کنند، 
می تواند در بروز و پیشرفت آرتروز در آینده نقش داشته 
باشد. این مطالعه نشان می دهد برخی عادت های حرکتی 

و نشستن نقش بسیار مهمی در بروز آرتروز دارند.

این مطالعه اطالعات بیش از چهار هزار نفر و انواع مفاصل 
درگیر هنگام راه رفتن و ســایر فعالیت های روزانه مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشان 
می دهد افرادی که هنــگام راه رفتن و در هر قدم زانوی 
خود را به سمت بیرون حرکت می دهند و مجدد به سمت 
داخل برمی گردانند، فشار بیشتری روی زانو وارد می کنند 
که احتمال ابتال به آرتروز زانو را دو برابر افزایش می دهد.
عادت های حرکتی ما اغلب ناخودآگاه ایجاد می شوند 
و عوامل مختلفی مانند قد، وزن و ســرعت راه رفتن بر 
این عادت ها تاثیرگذارند. این عوامل بســیار کوچک و 
غیر قابل تشخیص هستند و توسط متخصصان حرفه ای 
تشخیص داده می شوند؛ ولی بررسی و تصحیح آن ها به 
کمک فیزیوتراپی می تواند از بروز مشکالت مفصلی در 

میانسالی و سالمندی پیشگیری کند.
بر اســاس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷ 
میالدی حدود ۲۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان به آرتروز 
زانو مبتال بودند. استامینوفن، داروهای ضد التهابی غیر 
استروئیدی و انواع مسکن، داروهای رایجی هستند که 
این افراد برای کاهش درد استفاده می کنند که هیچ نقشی 

در درمان بیماری ندارند.
مطالعات بنیاد آرتریت آمریکا نشان می دهد غذاهای سالم 
شامل انواع غالت سبوس دار، میوه ها و سبزیجات تازه 
و آجیل منجر به کاهش التهاب و درد ناشــی از آتریت 
می شــوند. از طرفی ادامه این مطالعات نشــان می دهد 
وزن تاثیر مستقیمی بر شدت آرتریت دارد. هر یک پوند 
کاهش وزن )معادل ۰.۴۵ کیلوگرم(، فشار بار اضافی وارد 

شده به زانو را حدود ۴ پوند کاهش می دهد.
بنابراین کاهش وزن و دستیابی به سایز متعادل قدم مهمی 

برای کاهش درد ناشی از آرتروز و آرتریت است.


