ﮐﺸﻒ داروی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آذر ۱۳۹۸
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺷﻤﺎری از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ »ﭘﯿﺘﺮ ﮐﻮﻫﻦ« ) ،(Pieter Cohenﭼﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﮑﻤﻞ رژﯾﻤﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ داروی ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه »ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم«
) (Piracetamﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ داروی ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
دو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم را روی ﻗﺮص ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻢ ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم ،از اﯾﻦ دارو در ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ای ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.

ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻧﻔﻮذ و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد و اﺑﻬﺎﻣﺎت

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻀﺮ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در آن وﺟﻮد دارد .ﺳﺎل  2015ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ »ﻧﻮﺗﺮوﭘﯿﮏ ﻫﺎ« ) (Nootropicsﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  640ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ  17ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﺗﺮوﭘﯿﮏ آﻧﻬﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﻪ
ﻃﻮر وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم زﯾﺮ ﺗﯿﻎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم ﯾﮏ داروی ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻮﭼﮏ ) (small-moleculeاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻐﺰی را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ دارو را ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای ،اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زوال ﻋﻘﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎل  2004در ﻗﺎﻟﺐ  24ﺗﺤﻘﯿﻖ 11959 ،ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ داروﻧﻤﺎ ) (Placeboﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم در درﻣﺎن زوال ﻋﻘﻞ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎل  2004ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ دارو را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ در ﻃﻮل روز و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،از ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺮاﺳﺘﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

