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Abstract
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Background and Aims: One of the thriving pharmaceutical sectors is the antibiotic market, which
is widely used to cure infections. However, the irrational use of antibiotics can cause microbial
resistance. Due to the increasing consumption of antibiotics in Iran and the world, research of
the antibiotics market provides excellent insight for healthcare providers and is therefore of great
importance. The present study is a practical and time-series study using 16 years of antibiotic sales
data.
Materials and Methods: The digital sales of antibiotics from 2002 to 2017 were obtained from the
Iranian Ministry of Health. Then, the sales patterns of each antibiotic category were examined.
Results: In 2017, %9.54 of the pharmaceutical market in Iran belonged to antibiotics. The
highest sales were for Penicillins (%38.87) and cephalosporins (%25.92), and the lowest sales for
carbapenems and glycopeptides (%0.33). In general, cephalosporins, carbapenems, lincosamides,
glycopeptides, macrolides, and quinolones had growing sales patterns during the 16 years studied,
while aminoglycosides, sulfonamides, and anti-tubular medicines had declining sales patterns.
Conclusion: The use of antibiotics is showing an increasing trend in Iran. Also, there is a concern
about increasing the use of broad-spectrum antibiotics, such as Cefixime, Cefepime, Azithromycin,
and Meropenem. Therefore, there is a need to establish regulatory policies for antibiotics prescription
and consumption and proper management in this area.
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چكيده:
سابقه و هدف :یکی از بﺨﺶﻫای بسیار مهم بازار دارویی کشور ،بازار داروﻫای آنتیبیوتیﮏ است که یکی از پرمصرفتریﻦ گروهﻫای درمانی است و کمﮏ
فراوانی به بهﺒود و درمان بیماریﻫا میکند .گرﭼه مصرف ناﺻحیﺢ آن مشکﻼتی از قﺒیل مقاومت میکروبی را به وﺟود میآورد .باتوﺟه به روند افزایشی مصرف
آنتیبیوتیﮏﻫا در ایران و ﺟهان ،بررسی و تحلیل بازار ایﻦ دسته دارویی سﺒﺐ آگاﻫی بیشتر پزشکان و سیاستمداران نﻈام سﻼمت شده و ازیﻦرو از اﻫمیت
فراوانی برﺧوردار است .ایﻦ مﻄاﻟﻌه ،یﮏ مﻄاﻟﻌه کاربردی و سری زمانی است که با استفاده از دادهﻫای فروش آنتیبیوتیﮏﻫای موﺟود در ایران در طی  16سال
انجام شده است.
.
1396
1381
ها:
استﺨراج شد سﭙﺲ روند
تا
مواد و روش میزان فروش عددی داروﻫای آنتیبیوتیﮏ موﺟود در بازار دارویی کشور از آمارنامه دارویی سال
فروش داروﻫای ﻫر گروه و ﻫمﭽنیﻦ نمودارﻫای فروش ﻫر دسته دارویی بررسی شده و نمودار رگرسیونی و متناسﺐ با آن اﻟگوی فروش متناسﺐ با ﻫر دسته
رسم شد.
یافتهها :در سال 9.54 ،1396درﺻد بازار دارویی کشور متﻌلﻖ به داروﻫای آنتیبیوتیﮏ بوده است .بیشتریﻦ میزان فروش مربوط به دسته دارویی پنیسیلیﻦﻫا
)87/38درﺻد( و سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا )92/25درﺻد( و کمتریﻦ میزان فروش مربوط به کارباپنمﻫا و گلیکوپﭙتیدﻫا )/033درﺻد( بوده است .به طور کلی داروﻫای
گروه سفاﻟوسﭙوریﻦ ،کارباپنم ،ﻟینکوزامید ،گلیکوپﭙتید ،ماکروﻟید و کینوﻟون دارای روند فروش افزایشی در سالﻫای مﻄاﻟﻌه بودهاند .آمینوگلیکوزیدﻫا ،سوﻟفونامیدﻫا
و داروﻫای ﺿد سل ﻫم در سالﻫای مﻄاﻟﻌه روند فروش نزوﻟی داشتهاند.
نتیجهگیری :در مجموع میزان مصرف داروﻫای آنتیبیوتیﮏ در ایران رو به افزایﺶ است .ﻫمﭽنیﻦ افزایﺶ میزان مصرف داروﻫای با طیﻒ اﺛر وسیﻊ مانند
سفیکسیم ،سفﭙیم ،آزیترومایسیﻦ و مروپنم نگرانکننده است .بنابرایﻦ نیاز به ایجاد سیاستﻫای کنترﻟی و نﻈارتی تجویز و مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا و مدیریت
ﺻحیﺢ در ایﻦ ﺣوزه بیﺶ از پیﺶ اﺣساس میشود.
واژگانكلیدی :الگوی فروش ،آنتیبیوتیکها ،مرصف منطقی آنتیبیوتیکها
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مقدمه
بازار دارویی آنتیبیوتیﮏﻫا یکی از بﺨﺶﻫای بسیار مهم بازار دارویی ﻫر کشوری
بوده و پﺲ از کشﻒ آنﻫا در سال  1940میﻼدی تا به ﺣال کمﮏ فراوانی به بهﺒود و
درمان بیماریﻫا کردهاند) .(1،2مصرف ناﺻحیﺢ آنتی بیوتیﮏﻫا سﺒﺐ کاﻫﺶ کارایی
و افزایﺶ مقاومت باکتریایی شده که ایﻦ امر سﺒﺐ تحمیل ﻫزینهﻫای باﻻ به سیستم
بهداشتی درمانی شده است .بیشتریﻦ مقاومت در کشورﻫایی بوده که بیشتریﻦ
مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا را داشتهاند ،به ﻫمیﻦ دﻟیل اﺟرای سیاستﻫای ﺟدید و موﺛرتر

برای کنترل مصرف ایﻦ دسته دارویی در ﺟهان بسیار ﺿروری است) .(3از طرفی
تجویز آنتیبیوتیﮏ در بیشتر عفونتﻫای باکتریایی ﺿروری است و عدم مصرف آن
در پارهای موارد سﺒﺐ تهدید زندگی بیمار میشود .در بسیاری از کشورﻫا آنتیبیوتیﮏ
 30تا  50درﺻد داروﻫای تجویزی دربیﻦ عوامل درمانی را شامل میشود) .(4بر
اساس تحقیقی که در سال  2014به ﭼاپ رسید ،میزان مصرف آنتی بیوتیکها در 71
کشور ﺟهان در قاره ﻫای مﺨتلﻒ ،در بیﻦ ساﻟهای  36 ،2000-2010درﺻد افزایﺶ
داشته است .سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا و پنیسیلیﻦﻫای وسیﻊاﻟﻄیﻒ 55 ،درﺻد کل واﺣدﻫای
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مواد و روش ها
ایﻦ مﻄاﻟﻌه یﮏ مﻄاﻟﻌه کاربردی و سری زمانی با استفاده از دادهﻫای فروش
محصوﻻت آنتیبیوتیﮏ شرکتﻫای داروسازی توﻟیدی ایران و شرکتﻫای ﺧارﺟی
به داروﺧانه ﻫای کشور است .از آنجا که ﻫدف ایﻦ پﮋوﻫﺶ بررسی روند فروش
آنتیبیوتیﮏﻫا در زمان بوده است ،بنابرایﻦ در آن به دادهﻫای مربوط به آمارنامه
دارویی بﻌنوان تنها منﺒﻊ مﻌتﺒر در ﺧصوص میزان فروش به داروﺧانه ﻫا در طی زمان
بسنده شده است.
مراﺣل ایﻦ مﻄاﻟﻌه به شرح زیر است:
اﻟﻒ( میزان فروش داروﻫای آنتیبیوتیﮏ موﺟود در بازار دارویی کشور از آمارنامه
دارویی سال  1381تا  1396استﺨراج و میزان فروش عددی ﻫر کدام از آنﻫا یﮏبار
به تفکیﮏ دستهﻫای دارویی و سﭙﺲ ﻫر دارو به ﺻورت ﺟداگانه در ایﻦ  16سال
بررسی شد .آمارنامهﻫای دارویی از سایت سازمان ﻏذا و داروی ایران استﺨراج شد.
دسترسی به آمارنامهﻫای قﺒل از سال  1381به سهوﻟت ممکﻦ نﺒود) .(12ﻻزم به ذکر
است که در ایﻦ آمارنامهﻫا ﻫم میزان فروش داروﻫای توﻟیدی در داﺧل کشور و ﻫم
واردات از سایر کشورﻫا ﻟحاظ میشود.
ب( روند فروش تجمیﻌی آنتیبیوتیﮏﻫای دستهﻫای مﺨتلﻒ بر اساس تقسیمبندی
سیستم طﺒقهبندی شیمیایی آناتومیکی درمان ) ، ( ATCو ﻫمﭽنیﻦ روند فروش
داروﻫای ﻫر گروه نسﺒت به یکدیگر بررسی شد .سﭙﺲ نمودارﻫای فروش دستهﻫای
مﺨتلﻒ آنتی بیوتیﮏﻫا با استفاده از نرمافزار  (13) Origin proرسم و با استفاده از
روش  Fittingبا مقدار  R2باﻻتر از  0/8بررسی شدند).(14
یافتهها
الف) آمار توصیفی:
بر اساس شکل  ،1فروش ریاﻟی داروﻫای آنتیبیوتیﮏ در سال 9/54 ، 1396درﺻد
ارزش ریاﻟی کل داروﻫای موﺟود در ایران را به ﺧود اﺧتصاص داده است.

شکل . 1درﺻد فروش ریاﻟی دستهﻫای دارویی موﺟود در ایران در سال 1396

داروﻫای بررسی شده در ﻫر گروه از آنتیبیوتیﮏﻫا در ﺟدول  1آمده است.
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استاندارد مصرف شده در سال  2010را تشکیل میدﻫند .بیشتریﻦ میزان افزایﺶ
مصرف بیﻦ سالﻫای  2000تا  2010برای سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا ،پنیسیلیﻦﻫای با طیﻒ
گسترده و فلوروکینوﻟونﻫا بوده است .مهمتریﻦ افزایﺶ نسﺒی از سال  2010برای
مونوباکتامﻫا )2031درﺻد( ،گلیکوپﭙتیدﻫا )232درﺻد( ،سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا )94درﺻد(
و فلوروکینوﻟونﻫا )65درﺻد( بوده است .ﻫمﭽنیﻦ افزایﺶ قابل توﺟهی نیز در میزان
مصرف کارباپنم )45درﺻد( و پلیمیکسیﻦ )13درﺻد( وﺟود داشته است) .(5طﺒﻖ
گزارش سازمان بهداشت ﺟهانی در سال  2018میانگیﻦ مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در
ﺟهان در بازه  4/4تا  64/4واﺣد استاندارد به ازای  1000نفر در روز متفاوت بوده که
ایﻦ میزان در ایران  38/78واﺣد استاندارد به ازای  1000نفر در روز است) .(6روند
مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در سالﻫای  2000تا  2010نشان میدﻫد که در سال ،2010
ﻫند بزرگتریﻦ مصرفکننده آنتیبوتیﮏﻫا بوده وکشورﻫای ﭼیﻦ و ایاﻻت متحده
آمریکا در ردهﻫای بﻌدی قرار داشتند .از  36درﺻد افزایﺶ مصرفی که در طی سال
ﻫای  2010-2000در بیﻦ کشورﻫای ﺟهان مشاﻫده شده است 76 ،درﺻد مربوط به
کشورﻫای برزیل ،ﻫند ،ﭼیﻦ و روسیه بوده است .مصرف آنتیبیوتیﮏ در کشورﻫای
در ﺣال توسﻌه دیگر نیز مانند ﻏرب آفریقا و فرانسه افزایشی بوده است) .(5مصرف
بیﺶ از ﺣد و سوء مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا دو عامل عمده ایجادکننده ﺧﻄر مقاومت
باکتریایی ﻫستند .از ایﻦ رو،کنترل و پایﺶ مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا برای کاﻫﺶ
ایﻦ ﺧﻄرﻫا ﺿروری است .نﻈارت بر استفاده از آنتیبیوتیﮏﻫا برای درك بهتر
اپیدمیوﻟوژی عفونتﻫای مقاوم به ﭼند دارو و سیاست گذاری برای کنترل آن امری
ﺣیاتی است) .(7در ایران نیز ﻫمواره سیاستمداران ﺣوزه سﻼمت تﻼش میکنند
مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا را مدیریت کنند ،اما با کمﺒود مﻄاﻟﻌه در ایﻦ زمینه روبرو
بودهاند) .(8باتوﺟه به روند افزایشی مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در ایران و ﺟهان ،بررسی
و تحلیل بازار ایﻦ دسته دارویی از اﻫمیت فراوانی برﺧوردار است .برنامهﻫای پایﺶ
استفاده از آنتیبیوتیﮏﻫا در بسیاری از کشورﻫا مانند ایاﻻت متحده آمریکا ،اتحادیه
اروپا و ﭼیﻦ آﻏاز شده است .دادهﻫای ملی در مورد مصرف آنتیبیوتیﮏ در ایران
را میتوان از بانﮏ اطﻼعات ملی فروش دارو یﻌنی آمارنامه دارویی تهیه کرد).(7
نﺨستیﻦ تحقیﻖ مربوط به مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در ایران مربوط به سال 1377
است که در آن مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در سالﻫای 1377و  1378بررسی شده و
مصرف ﻏیر منﻄقی و باﻻ بودن میزان مصرف داروﻫای طیﻒ گسترده گزارش شده
است) .(9در پﮋوﻫشی که با ﻫدف بررسﯽ اﻟگوي مصرف آنتﯽبیوتیﮏﻫا در بیمارستان
طاﻟقانﯽ تهران در ماهﻫاي تیر و آذر سال  1380انجام شد؛ مشﺨﺺ شد میزان کل
آنتﯽبیوتیﮏﻫاي مصرفﯽ در مدت مﻄاﻟﻌه برابر با  99/82واﺣد استاندارد به ازای
ﻫر  100تﺨت بیمارستانی بوده است75 .درﺻد کل آنتﯽبیوتیﮏ مصرفﯽ مربوط به
گروهﻫاي سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا )49درﺻد( و پنﯽسیلیﻦﻫا )27درﺻد( بود و گروهﻫاي
آمینوگلیکوزیدﻫا )6درﺻد( ،مشتقات ایمیدازوﻟﯽ )5درﺻد( ،فلوروکینوﻟونﻫا )4درﺻد(
و سایر گروهﻫاي آنتﯽبیوتیﮏﻫا )9درﺻد( سایر موارد مصرف آنتﯽبیوتیﮏﻫا را تشکیل
مﯽدادند) .(10در سال  ،1386گروﻫی از محققان میزان مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در
بیمارستان امامﺧمینی ساری را بررسی کردند .در ایﻦ مﻄاﻟﻌه مشﺨﺺ شد مصرف
آنتیبیوتیﮏﻫا در شﺶ ماه نﺨست  95/4 ،1379و در شﺶ ماه نﺨست ،1384
 124واﺣد استاندارد به ازای  100تﺨت اشﻐاﻟی )افزایﺶ  28/6واﺣدی( بوده است.
بیشتریﻦ افزایﺶ مصرف مربوط به کلیندامایسیﻦ و ونکومایسیﻦ بوده است).(11
مﻄاﻟﻌه بﻌدی در سال  1390انجام شد که در آن ،اﻟگوی مصرف داروﻫای آنتیبیوتیﮏ
در سالﻫای  1379تا 1388بررسی شد .در ایﻦ مﻄاﻟﻌه پنیسیلیﻦﻫا شامل پروکاﺋیﻦ،
بنزاتیﻦ و سایر بتاﻻکتامﻫا مانند سفتریاکسون و سفازوﻟیﻦ تزریقی روند ﺻﻌودی
فروش را داشتند .سفاﻟوسﭙوریﻦﻫای نسل سوم ،ماکروﻟیدﻫا و کینوﻟونﻫا رشد
ﭼشمگیری نشان داده در ﺣاﻟی که سفاﻟوسﭙوریﻦﻫای نسل اول ،آمینوگلیکوزیدﻫا
و سوﻟفونامیدﻫا سهم ﺧود را در بازار از دست دادهاند .در ایﻦ مﻄاﻟﻌه مشﺨﺺ شد
که مصرف داروﻫای آنتیبیوتیﮏ سیستمیﮏ در ایران نسﺒت به سایر کشورﻫا
بیشتر است و روند ﺻﻌودی استفاده از سفاﻟوسﭙوریﻦﻫای نسل سوم ،کینوﻟونﻫا،
پنیسیلیﻦﻫای طیﻒ گسترده و برﺧی دیگر از داروﻫای آنتیبیوتیﮏﻫای ﺟدید وﺟود
دارد .ایﻦﻫا نشانهﻫایی نگرانکننده برای سیاستگذاران است تا به ﺻورت ﺟدیتر
سیاستﻫای تجویز منﻄقی ،توزیﻊ درست و مصرف ﺻحیﺢ داروﻫای آنتیبوتیﮏ را
دنﺒال کنند) .(8در پﮋوﻫشی که در سال  1398به ﭼاپ رسید نشان داد میزان مصرف

کلی آنتیبیوتیﮏﻫا در ایران از سال 1379تا 1395از  36به  60واﺣد استاندارد به
ازای  100تﺨت بیمارستانی رسیده است).(7
مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر ،با ﻫدف بررسی اﻟگوی فروش محصوﻻت دارویی آنتی بیوتیﮏ در
ایران انجام و از دیدگاه توﻟید کننده بررسی شده است .از آنجا که در ایران محدودیت
دسترسی به اطﻼعات مربوط به میزان واقﻌی فروش داروﻫا به بیماران و در واقﻊ
میزان مصرف داروﻫا )میزان نسخ تجویزی و یا میزان فروش داروﺧانه ﻫا( وﺟود
دارد ،بنابرایﻦ استفاده از آمارنامه دارویی ایران و میزان فروش شرکتهای پﺨﺶ به
داروﺧانه ﻫا میتواند مﻌیاری تﺨمینی برای میزان فروش واقﻌی و مصرف داروﻫا در
نﻈر گرفته شود).(8
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ﺟدول پروتکل تمریﻦ استقامتی فزاینده
دسته دارویی

پنیسیلین

سفالوسپورین

اسم دارو

پیﭙراسیلیﻦ
پنیسیلیﻦ وی
پنیسیلیﻦﺟی سدیم
پنیسیلیﻦﺟی پروکاﺋیﻦ
پنیسیلیﻦﺟی پتاسیم
پنیسیلیﻦبنزاتیﻦ
پنیسیلیﻦ3-3-6
کلوکساسیلیﻦ
آمﭙی سیلیﻦ
آموکسی سیلیﻦ
نسل 1

سفازوﻟیﻦ
سفاﻟکسیﻦ
سفوروکسیم

نسل 4

سفﭙیم

نسل 2
نسل 3

آمینوگلیکوزید

کینولون

سفوتاکسیم
سفتازیدیم
سفتی زوکسیم
سفتریاکسون
سفکسیم
آمیکاسیﻦ
ﺟنتامایسیﻦ
اسﭙکتینومایسیﻦ
استرپتومایسیﻦ
ناﻟیدیکسیﮏ اسید
سیﭙروفلوکساسیﻦ
افلوکساسیﻦ
ناﻟیدیکسیﮏ اسید

شکل دارویی

ویال
قرص ،شربت
ویال
ویال
ویال
ویال ،سوسﭙانسیون
ویال
ویال ،کﭙسول
ویال ،کﭙسول ،سوسﭙانسیون
قرص ،کﭙسول ،سوسﭙانسیون
ویال
کﭙسول ،سوسﭙانسیون
قرص

ویال
ویال
ویال
ویال
قرص ،سوسﭙانسیون
تزریقی

آمﭙول
کینوﻟون
تتراسایکلیﻦ
ویال

قرص ،سوسﭙانسیون
قرص ،تزریقی
قرص
قرص ،سوسﭙانسیون

تتراسایکلین

داکسی سایکلیﻦ
تتراسایکلیﻦ
آزیترومایسیﻦ
کﻼریترومایسیﻦ
اریترومایسیﻦ

کﭙسول
کﭙسول
قرص ،کﭙسول ،سوسﭙانسیون
قرص ،سوسﭙانسیون
قرص،سوسﭙانسیون

سولفونامید

سیلور سوﻟفادیازیﻦ
سوﻟفاستامید
تریﭙل سوﻟفا
کوتریموکسازول

کرم
قﻄره ﭼشمی
قرص واژینال ،کرم واژینال
قرص ،آمﭙول ،سوسﭙانسیون

گلیکوپپتید

ونکومایسیﻦ
کلیندامایسیﻦ

عوامل ضد

اتامﺒوتول
ریفامﭙیﻦ
ایزونیازید

ماکرولید

لینکوزآمید
سل

قرص
کﭙسول
قرص
ویال
قﻄره گوش
ویال
کرم
پماد

ب) فروش دستههای مختلف آنتیبیوتیکها در سال 1396
آﺧریﻦ اطﻼعات آمارنامه دارویی کشور در زمان انجام ایﻦ مﻄاﻟﻌه مربوط به سال
 1396است .بیشتریﻦ میزان فروش در ایﻦ سال به ترتیﺐ مربوط به دسته دارویی
پنیسیلیﻦﻫا ) 38/78درﺻد( و سفاﻟوسﭙوریﻦ ﻫا )25/92درﺻد( و کمتریﻦ میزان
فروش مربوط به دستهﻫای کارباپنمﻫا )/033درﺻد( و گلیکوپﭙتیدﻫا )/033درﺻد(
است )ﺟزﺋیات بیشتر در شکل  2آورده شده است(.
ج) روند فروش داروهای آنتیبیوتیک در سالهای 1381تا1396
در ایﻦ مﻄاﻟﻌه روند فروش داروﻫای ﻫر دسته از آنتیبیوتیﮏﻫای سیستمیﮏ بررسی

شد .نتایﺞ ﺣاﺻل در شکل  3آمده است .برای ﺟلوگیری از ازدیاد اشکال در ایﻦ
نمودار ،دستهﻫای ﻟینکوزامید )کلیندامایسیﻦ( ،گلیکوپﭙتید )ونکومایسیﻦ( و تنها
داروی سیستمیﮏ دسته سوﻟفونامید یﻌنی کوتریموکسازول در گروه متفرفه تلفیﻖ شد
)شکل  3نمودار  .(Jﻫمﭽنیﻦ آنتیبیوتیﮏﻫای ﻏیرسیستمیﮏ )مصارف موﺿﻌی( به
ﺻورت یﮏ نمودار ﺟداگانه )نمودار  (Iآورده شده است.
با توﺟه به نمودار ،در دسته پنیسیلیﻦﻫا بیشتریﻦ میزان فروش مربوط به داروی
آموکسی سیلیﻦ )قرص و کﭙسول( ،در دسته سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا مربوط به داروی
سفاﻟکسیﻦ )قرص و کﭙسول( ،در دسته آمنیوگلیکوزیدﻫا مربوط به داروی ﺟنتامایسیﻦ
)آمﭙول( ،در دسته ماکروﻟیدﻫا مربوط به داروی آزیترومایسیﻦ )کﭙسول ،شربت( ،در
دسته کارباپنمﻫا ،مربوط به داروی مروپنم )ویال( ،در دسته کینوﻟونﻫا مربوط به
داروی سیﭙروفلوکساسیﻦ )قرص ،کﭙسول ،ویال ،انفوزیون( و در دسته ﺿدسل مربوط
به قرص ریفامﭙیﻦ در سالﻫای 1381تا 1396بوده است .در دسته تتراسایکلیﻦﻫا ﻫم
میزان فروش داکسی سیکلیﻦ و تتراسیکلیﻦ از روی نمودار تفاوت ﭼندانی را نشان
نمیدﻫد .برای ﺟزﺋیات بیشتر و مقادیر فروش عددی ﻫر دسته به شکل  3توﺟه کنید.
د) الگوی فروش و خط رگرسیونی متناسب با دستههای مختلف
آنتیبیوتیک در سالهای 1381تا1396
باتوﺟه به شکل  ،4داروﻫای گروه پنیسیلیﻦ و تتراسایکلیﻦﻫا در سال ﻫای
1381تا 1396نوسانات بسیاری داشته و نرمافزار نتوانسته است ﺧﻂ متناسﺐ با ایﻦ
روند فروش را پیﺶبینی کند .در ﺧصوص سایر دستهﻫای آنتیبیوتیﮏ ،نرم افزار
ﭼهار اﻟگوی مﺨتلﻒ را شناسایی کرده است:
 )1فروش خطی با شیب مثبت و افزایشی :گروهﻫای سفاﻟوسﭙوریﻦ،
کرباپنمﻫا ،ﻟینکوزامید )کلیندامایسیﻦ( و گلیکوپﭙتید )ونکومایسیﻦ( دارای روند
فروش ﺧﻄی مﺜﺒت بودهاند .میزان فروش ایﻦ دستهﻫای دارویی با فرمول کلی =Y
 a + b*tمحاسﺒه میشود که در آن Y ،میزان فروش t ،زمان بر ﺣسﺐ سال b ،شیﺐ
ﺧﻂ و دارای مقادیر مﺜﺒت و  aعدد ﺛابت )عرض از مﺒدأ( است .با توﺟه به مقادیر a
و  bمحاسﺒه شده توسﻂ نرمافزار ،فرمول محاسﺒاتی میزان فروش ﻫر دسته در ﻫر
سال به ترتیﺐ زیر ﺧواﻫد بود:
سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا
کرباپنمﻫا
ﻟینکوزامیدﻫا
گلیگوپﭙتیدﻫا

Y= - 3.14 * 107 + 2.29 * 107 t
Y= - 8.27 * 108 + 6.0* 106 t
Y= - 4.23 * 109 + 3.06* 106 t
Y= - 5.70 * 109 + 4.14* 106 t

 )2الگوی فروش دوجملهای با شیب مثبت :گروهﻫای ماکروﻟیدﻫا و
کینوﻟونﻫا نیز دارای اﻟگوی فروش دوﺟملهای با شیﺐ مﺜﺒت ﻫستند .ایﻦ اﻟگو با
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متفرقه

کلرامفنیکل
پلی میکسیﻦ
تیکوپﻼنیﻦ
مافنید استاید
موپیروسیﻦ

ویال
قرص ،کﭙسول

شکل .2درﺻد فروش عددی دستهﻫای مﺨتلﻒ آنتیبیوتیﮏ در سال 1396
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ﻫر دسته در زیر آمده است:

ماکروﻟیدﻫا

کینوﻟونﻫا

Y= 8.49 * 1011 - 1.23* 109 t + 4.47* 106 t

2

Y= - 1.30 * 1012 + 1.87* 109 t - 6.72* 106 t2

 )3الگوی فروش چهار جملهای با شیب منفی :گروه
آمینوگلیکوزید در سالﻫای 1381تا 1395روند فروش نزوﻟی داشته،
اما در سال  1396به دﻟیل افزایﺶ یﮏباره فروش استرپتومایسیﻦ
ﺟهﺶ ﺣدود  10برابری داشته است .ایﻦ داده را به عنوان داده پرت
در نﻈر گرفته و ﺣذف شد و اﻟگوی فروش ایﻦ دسته با توﺟه به
شکل  4با فرمول زیر محاسﺒه میشود:
Y = 3.81288E7 + b1*t + b2*t2 + b3*t3 + b4*t4
که در آن :
b1=1.32E10 ± 2.15E10
b2= -2.84E7 ± 4.64E7
b3= 20380.10 ± 33433.78
b4= -4.86783 ± 8.02921
 b2و  b4عامل شیﺐ منفی نمودار ﻫستند.

 )4الگوی فروش با دو پیک (نوسانی) :گروه سوﻟفونامید و
داروﻫای ﺿد سل نیز در سالﻫای مﻄاﻟﻌه دارای دو ﺟهﺶ در اﻟگوی
فروش ﺧود بودهاند که میزان فروش آن در طول زمان با فرمولﻫای
زیر محاسﺒه میشود:
سوﻟفونامیدﻫا
* )))Y = 8.35 * 106 + (1.32 * 107 / (4.04*sqrt (pi/2
)exp (-2*((t-1383.90)/ 4.04)2

داروﻫای ﺿدسل

* )))Y = 1.27 * 107 + (1.98 * 107 / (0.32*sqrt (pi/2
)exp (-2*((t-1389.01)/ 0.32)2
که در آن  expبه مﻌنای تابﻊ نمایی و  sqrtبه مﻌنای تابﻊ ﺟذر است.

نمودارﻫای مربوط به ﻫر دسته از آنتیبیوتیﮏﻫا و ﺧﻂ رگرسیونی
مرتﺒﻂ با آن در شکل  4آمده است.
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بحث
میزان کل فروش عددی توﻟیدکنندگان داﺧلی آنتیبیوتیﮏﻫا
در ایران از  2179511309عدد در سال  1381به
 2502099893عدد )افزایﺶ  14درﺻدی( در سال 1396
رسیده است .از نﻈر فروش ریاﻟی ،فروش کل از سال 1381
تا  1396ﺟدای از افزایﺶ رشد عددی ،به دﻟیل افزایﺶ نرخ
ارز و تورم 1338درﺻد رشد داشته است .یکی دیگر از عوامل
رشد فروش عددی و ریاﻟی محصوﻻت آنتیبیوتیﮏ افزایﺶ
نرخ ﺟمﻌیت ،از  67 /28میلیون نفر در سال  1381به 80 /67
میلیون نفر در سال 1396بوده است)  .(15در ایﻦ بیﻦ ﺟمﻌیت
ایران  19درﺻد رشد داشته است ،اما میزان مصرف عددی
آنتی بیوتیﮏﻫا تنها 14درﺻد افزایﺶ داشته است که میتواند
شکل .3روند فروش عددی داروﻫای آنتیبیوتیﮏ در سالﻫای 1381تا) .1396توﺿیحات :نمودار افقی
سالﻫای مﻄاﻟﻌه و نمودار عمودی ﺣجم فروش ﻫر دسته را به تفکیﮏ نوع آنتیبیوتیﮏ نشان میدﻫد .ﻫر رنﮓ به دﻟیل کاﻫﺶ برﺧی بیماریﻫای عفونی نﻈیر سل ) ،(16
بیانگر یﮏ آنتی بیوتیﮏ است .نمودارﻫای  :Aدسته پنیسیلیﻦ :B ،سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا :C ،آمینوگلیکوزیدﻫا :D ،ﺟذام )  ،(17و یا ﺟایگزینی آنتی بیوتیﮏﻫای ﺿﻌیﻒتر مانند
ماکروﻟیدﻫا :E ،پنمﻫا :F ،کینوﻟونﻫا :G ،تتراسایکلیﻦﻫا :H ،ﺿد سل:I ،
آنتیبیوتیﮏﻫای ﻏیر سیستمیﮏ و  :Jنسل اول سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا ،آمینوگلیکوزیدﻫا و سوﻟفونامیدﻫا
آنتیبیوتیﮏﻫای متفرقه را نشان میدﻫند.
با آنتیبیوتیﮏﻫای طیﻒ گستردهای ﻫمﭽون کارباپنمﻫا و
فرمول  Y= a + b1*t + b2*t2محاسﺒه میشود .در ایﻦ فرمول Y ،میزان فروش،
سفاﻟوسﭙوریﻦ ﻫای نسل  3و  4است ) .(8
 b1و  ،b2شیﺐ ﺧﻂ t ،زمان و  aعدد ﺛابت )عرض از مﺒدآ( است .فرمول محاسﺒاتی کل فروش آنتی بیوتیﮏﻫا در سال  1103391628008 ،1381و در سال
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شکل .5میزان فروش کل داروﻫای آنتیبیوتیﮏ در مقایسه با فروش
توﻟیدکنندگان داﺧلی در سالﻫای 1381تا.1396

 15313109360263 ،1396ریال بوده است که بیﺶ از
90درﺻد مربوط به توﻟیدکنندگان داﺧلی است .بنابرایﻦ
واردات آنتیبیوتیﮏﻫا بسیار اندك بوده و توﻟیدکنندگان
داﺧلی به طور متوسﻂ 94درﺻد آنتیبیوتیﮏﻫا را در ایران
توﻟید می کنند ) شکل .(5

شــکل .4رونــد فــروش و ﺧــﻂ رگرســیون متناســﺐ
بــا دســتهﻫای مﺨتلــﻒ آنتیبیوتیــﮏ در ســالﻫای
1381تا)1396توﺿیحــات :نمــودار افقــی ســالﻫای
مﻄاﻟﻌــه و نمــودار عمــودی ﺣجــم فــروش ﻫــر دســته را
نشــان میدﻫــد .نــام دســتهﻫا در ســمت ﭼــﭗ نمــودار
بــه ﺻــورت ﻻتیــﻦ آمــده اســت .نمودارﻫــای  :Aدســته
پنیســیلیﻦ :B ،سفاﻟوســﭙوریﻦﻫا :C ،آمینوگلیکوزیدﻫــا،
 :Dماکروﻟیدﻫــا :E ،کارباپنمﻫــا :F ،کینوﻟونﻫــا،
 :Gســوﻟفونامیدﻫا :H ،ﻟینکوزامید)کلیندامایســیﻦ(،
 :Iگلیکوپﭙتید)ونکومایســیﻦ( :J ،ﺿــد ســل و :K
تتراســایکلیﻦ را نشــان میدﻫنــد.
دور  ،45شماره  ،1400 ،4صفحات  76ات 82
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در کشور ما به دﻟیل محدودیت دسترسی به اطﻼعات مصرف
داروﻫا )میزان فروش داروﺧانهﻫا یا میزان نسﺨه تجویزی
پزشکان( استفاده از آمارنامه دارویی میتواند تﺨمیﻦ ﺧوبی
از میزان مصرف دارو در کشور اراﺋه دﻫد)  .(9بنابرایﻦ
نتایﺞ ایﻦ مﻄاﻟﻌه به دﻟیل بررسی روند فروش در سالﻫای
1381تا ،1396میتواند تﺨمیﻦ ﺧوبی از روند مصرف ﻫر
آنتی بیوتیﮏ نسﺒت به ﺧود در سال ﻫای گذشته باشد .
در ایﻦ مﻄاﻟﻌه اﻟگوی فروش 11دسته اﺻلی آنتیبیوتیﮏﻫا
بر اساس دستهبندی  ATCسﻄﺢ سه تجزیه و تحلیل شده
است .به نﻈر میرسد ﻫر گروه ،اﻟگوی فروش ﺧاص ﺧود را
دارد و روند کلی مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در کشور افزایشی
است .در بیﻦ گروهﻫای مﺨتلﻒ آنتیبیوتیﮏ از سال 1381
تا  ،1396شﺶ گروه دارویی از رشد مﺜﺒت )کارباپنمﻫا،
سفاﻟوسﭙوریﻦﻫای نسل سوم و ﭼهارم ،ﻟینکوزآمیدﻫا،
گلیکوپﭙتیدﻫا ،کینوﻟون ﻫا و ماکروﻟیدﻫا ( برﺧوردارند .
پنیسیلیﻦﻫا ،تتراسایکلیﻦﻫا و سوﻟفونامیدﻫا رشد نوسانی
فروش را بیﻦ سالﻫای  1381تا  1396نشان میدﻫند .در
مﻄاﻟﻌه مشابه که روند فروش  10ساﻟه آنتیبیوتیﮏ ﻫا را
در سالﻫای 1379تا 1389بررسی کرده بود ،روند فروش
در ﺧصوص دسته کینوﻟونﻫا ،پنیسیلیﻦ و سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا
مشابه با مﻄاﻟﻌه ﺣاﺿر در ﺣال افزایﺶ است)  .(9در ایﻦ
بیﻦ سفاﻟوسﭙوریﻦﻫا به ﺧصوص سفیکسیم ،سفﭙیم و
پنیسیلیﻦﻫا به ﺧصوص آموکسی سیلیﻦ ،ﻫمواره به دﻟیل
کاربردﻫای فراوان درمان عفونتﻫا ﺟزو پرمصرفتریﻦ
گروهﻫای دارویی در ایران بوده )  (9،10و به نﻈر میرسد
رشد مصرف آنﻫا ﻫمﭽنان ادامه دارد .در مورد داروﻫای ﺿد
سل ،رشد فروش منفی است .اگر ﭼه در سالﻫای  1390و
 1394اوج فروش ﺣدود سه تا پنﺞ برابر بیشتر از فروش
متوسﻂ را شاﻫد ﻫستیم .طﺒﻖ گزارشﻫای موﺟود به نﻈر
میرسد روند ایﻦ بیماری در ایران نزوﻟی بوده و دﻟیل کاﻫﺶ
مصرف ایﻦ داروﻫا در سال ﻫای اﺧیر ﻫمیﻦ امر است ) .(16
با توﺟه به یافتهﻫا ،داروﻫای گروه آمینوگلیکوزیدﻫا به
ﺧصوص ﺟنتامایسیﻦ نیز شیﺐ فروش منفی را تجربه
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کردهاند که در مﻄاﻟﻌهﻫای دیگر نیز به ﭼشم میﺧورد)  .(7به نﻈر میرسد
دﻟیل کاﻫﺶ مصرف ایﻦ دسته از آنتیبیوتیﮏﻫا ،وﺟود دستهﻫای ایمﻦتر
مانند سفاﻟوسﭙوریﻦﻫای نسل سوم بوده که از سال  1980تا کنون به ﺻورت
وسیﻌی به ﺟای آمینوگلیکوزیدﻫا به کار رفته اند ) .(18
موﺿوع نگرانکننده در ﺧصوص مصرف داروﻫای طیﻒ گسترده ﻫمﭽون
سفاﻟوسﭙوریﻦﻫای نسل سوم )به ﺧصوص سفیکسیم( و نسل ﭼهارم )سفﭙیم(،
آزیترومایسیﻦ و مروپنم است که در سالﻫای مﻄاﻟﻌه ،مصرف آنﻫا روندی
افزایشی داشته است .به نﻈر میرسد ایﻦ گروه از آنتیبیوتیﮏﻫای طیﻒ
گسترده بیشتریﻦ میزان مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا در ایران را شامل میشود
که بیشتر به دﻟیل تمایل بیشتر پزشکان نسﺒت به تجویز ایﻦ داروﻫا بوده تا
پاسخ درمانی مناسﺐتر ایجاد شود .بیتوﺟهی به گایدﻻیﻦﻫای درمانی و نﺒود
نﻈارت بر تجویز ﺻحیﺢ آنتیبیوتیﮏﻫا از سوی پزشکان نیز از عواملیاست
که سﺒﺐ میشود پزشکان بیشتر به سمت تجویز ایﻦ دسته از آنتیبیوتیﮏﻫا
گرایﺶ داشته باشند ) .(7،8
با توﺟه به نتایﺞ ایﻦ مﻄاﻟﻌه و مﻄاﻟﻌهﻫای گذشته که نشان میدﻫد ﻫمﭽنان
مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا به ﺧصوص داروﻫای طیﻒ گسترده افزایشی است،
در ﺧصوص ﺟلوگیری از مصرف بیرویه آنتیبیوتیﮏﻫا و ایجاد مقاومت
میکروبی راﻫکارﻫای مﺨتلفی وﺟود دارد :
 (1ایجاد سیستمﻫایی در مراکز بهداشتی از ﺟمله بیمارستانﻫا که بتوانند
میزان مصرف آنتیبویتیﮏﻫا و روند ایجاد مقاومت باکتریایی را ﺛﺒت و
گزارش کنند .
 (2ایجاد سیستمﻫایی که بتوانند وﺟود مقاومت باکتریایی به یﮏ آنتیبیوتیﮏ
ﺧاص را در یﮏ فرد مﺒتﻼ به عفونت به سرعت شناسایی کرده و آن را با
داروی مناسﺐ ﺟایگزیﻦ کند .
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10. Giti Hajati, Alireza Mortazavi JG. A study of the pattern of
antibiotic use in Taleghani Hospital by disease in 2001. Res Med.
2003;2:85–95.
Mohammad Ebrahimzadeh, Faranak Ansari, Ahmad Ra-

11.

mezani, Mohammad Shokrzadeh, Bijan shabankhani, Soheil
Saeedi ZB. Pattern of antibiotic use in different wards of Imam
Khomeini Hospital in Sari. 2007;17:166–70.
 [Internet]. 2018. Available from: https://وراد و اذغ نامزاس 12.
www.fda.gov.ir
13. Seifert E. OriginPro 9.1: Scientific data analysis and graphing
software - Software review. J Chem Inf Model. 2014;54(5):1552.
14. Fischer M, Leeflang PSH, Verhoef PC. Drivers of peak sales
for pharmaceutical brands. Vol. 8, Quantitative Marketing and
15. Statistical Center of Iran [Internet]. 2020. Available from:
https://www.amar.org.ir
16. Tavakoli A. Incidence and Prevalence of Tuberculosis in Iran
and Neighboring Countries. Zahedan J Res Med Sci. 2017;19(7).
17. Hatami H. Epidemiology and control of leprosy. 2018.
18. Krause KM, Serio AW, Kane TR, Connolly LE. Aminoglycosides : An Overview. 2016;1–18.

:منـا بع

1. Ghiasvand N. Antibiotics. Res Med. 1398;8:208–19.
2. Zarezadeh M, Shaterzadeh F, Abedini S, Mehdi Raadabadi. Examine the pattern of antibiotic administration in hospital surgery
Shahid Rahnemin compared to the standard methods in 1393. Sci
Res J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Yazd. 2015;23(7):679–90.
3. Lin H, Dyar OJ, Rosales-Klintz S, Zhang J, Tomson G, Hao M,
et al. Trends and patterns of antibiotic consumption in Shanghai municipality, China: A 6 year surveillance with sales records, 2009-14.
J Antimicrob Chemother. 2016;71(6):1723–9.
4. Llor C, Cots JM. The Sale of Antibiotics without Prescription in
–Pharmacies in Catalonia, Spain. Clin Infect Dis. 2009;48(10):1345
9.
5. Van Boeckel TP, Gandra S, Ashok A, Caudron Q, Grenfell BT,
Levin SA, et al. Global antibiotic consumption 2000 to 2010: An
analysis of national pharmaceutical sales data. Lancet Infect Dis.
2014;14(8):742–50.
6. World Health Organization. Step-by-step approach for development and implementation of hospital antibiotic policy and standard
treatment guidelines. WHO. 2011.
7. Hadi Abbasian, Mohammad Hajimolaali, Alireza Yektadoost
SZ. Antibiotic Utilization in Iran 2000–2016: Pattern Analysis and
Benchmarking with Organization for Economic Co-operation and
Development Countries. J Res Pharm Pr. 2019;8(3).
8. Abdollahiasl A, Kebriaeezadeh A, Nikfar S, Farshchi A, Ghiasi
G, Abdollahi M. Patterns of antibiotic consumption in Iran during
2000-2009. Int J Antimicrob Agents. 2011;37(5):489–90.
9. Ansari F. Use of systemic anti-infective agents in Iran during

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2023-01-10

Economics. 2010. 429–460 p.

 (3ایجاد سیاستﻫای کنترل تجویز و مصرف آنتیبیوتیﮏﻫا )مانند اﻟزام
استفاده از گایدﻻیﻦ ﻫای دارویی و ایجاد برنامه ﻫای آموزشی برای پزشکان (
و نﻈارت بر آنﻫا
 (4تامیﻦ زیرساﺧتﻫا و منابﻊ ﻻزم برای اﺟرای سیاستﻫای کنترل مصرف
و مقاومت آنتیبیوتیﮏﻫا
 (5ایجاد طرحﻫایی برای ایزوﻟه کردن افراد مﺒتﻼ به عفونتﻫای مقاوم
آنتی بیوتیکی تا زمان درمان آن ﻫا ) .(6
از ﺟمله محدودیتﻫای ایﻦ پﮋوﻫﺶ نﺒود منابﻌی برای بررسی میزان مصرف
داروﻫا توسﻂ بیماران است .تنها منﺒﻊ قابل اتکا آمارنامهﻫای دارویی است
که میزان فروش شرکت ﻫای پﺨﺶ دارو به داروﺧانه ﻫا را نشان می دﻫد .
گرﭼه ﻫمیﻦ دادهﻫا میتواند تﺨمیﻦ مناسﺒی از میزان مصرف داروﻫا در ایران
را اراﺋه دﻫد ،اما گاﻫی ممکﻦ است میزان فروش با مصرف تفاوتﻫایی را
داشته باشد .
از ﺟمله محدودیتﻫای دیگر ایﻦ پﮋوﻫﺶ در ﺧصوص بﺨشی از داروﻫای
آنتیبیوتیﮏ )مﺜل داروﻫای ﺿد ﺟذام ،ﺿد سل و  (...است که در سیستم
بهداشتی کشور به ﺻورت رایگان تهیه و توزیﻊ میشود و بنابرایﻦ در اطﻼعات
آمارنامهای دیده نمیشود ﭼرا که آمارنامه دارویی در بستر فروش شرکتﻫای
پﺨﺶ دارویی تهیه می شود  .بنابرایﻦ ایﻦ موارد در ایﻦ مﻄاﻟﻌه بررسی نشده اند .
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