
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 244تا  204، صفحات 99سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 

204 

 
 پژوهشی

 يبيکتر  مطالعه: رانيا در يا هيتغذ يها نظارت بر مکمل
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 دهيچک
طت    يکترد درمتان  يرو. گذشته تاکنون بوده استت محور در تمام جهان از  ن محصوالت سالمتيتر ، از مورد توجهيا هيتغذ يها مکمل :نه و هدفيزم

جاد تعادل يا  و يا هيتغذ يرفع کمبودها يبرا يا هيتغذ يها ز مکمليدر ط  مدرن ن. ه استيتغذ  هيران در جهت بازگرداندن تعادل بدن برپايا  در يسنت

  کننده ليدر ط  مدرن، تکم يا هيتغذ يها مکمل. ها دارند يماريب يدرمان برخ يدر حفظ و ارتقا سالمت و حت يا ژهيگاه وياز، جايمورد ن يدر مواد مغذ

 .کندو جبران  نيتأمجز غذا ه ب يها را از منابع از دارد آنيهستند که انسان ن يمواد

 يهتا  شتتر از غتذا  يه به و استفادير سبک تغذييها، تغ تيشدنِ فعال ينيتحرک در اثر ماش مثل کاهش ي، به علل مختلفها يماريب يا گسترش برخيامروزه ظهور 

موضتوع باعت     نيت ا شتتر بتوده و  يهتا ب  فتراورده  ينگهدار يها برا دارنده و استفاده از نگه يي، کاهش تنوع غذايطيمح يها ي، آلودگها ک نبودن غذايآماده، ارگان

 .ابديگسترش  ييبازار آن با سرعت باالرد و يش مورد توجه قرار گيش از پي، بيا هيتغذ يها ه، تحت عنوان مکمليتغذ يها کننده ليشود که تکم يم

 .استمختلف متفاوت  يها ها در کشور مربوط به آن يها ها و دستورالعمل ، ادعاها، کاربرديها، الزامات قانون فراورده نيا يگذار نام

ن يقتوان  يامل بررست سته مرحلته، شت    کيبتي در تر پردازد و با استتفاده از يتک روش   ران و جهان مييا ها در اين مطالعه به بررسي قوانين مکمل :روش

ال ؤکند به اين س ، تالش مييا نامه پرسش يدانيت مطالعه ميحوزه در کشور و در نها نيا ران و در جهان، مصاحبه با خبرگانيا در يا هيتغذ يها مکمل

 . "در ايران چگونه است؟ يا هيتغذ يها ت نظارت بر مکمليوضع"پاسخ دهد که 

ستازمان   يها  هيدييتأاز اخذ  پس ها شرفته بوده و فراوردهيپ ين کشورهايران مطابق باقوانيا ن شده دريمطالعه، ضوابط تدو نيا جيبراساس نتا :ها افتهي

 . باشند يالزم م ياستانداردها يت، دارايفيو ک يي، کارايضرر يغذا و دارو، از نظر ب

، ياز نظتر فراهمت   يهتا  فتراورده  نيت ا ت نظارت بتر يت، وضعيفيو ک يي، کارايرضر ياز نظر ب يا هيتغذ يها مناس  بودن مکملبا وجود  :يريگ جهينت

ده يت د ي، در ضوابط مربوطه به خوبيا هيتغد يها  گران متعدد بازار مکملياز آنجا که باز. باشند يشتر ميب يازمند بررسي، نيريپذ و استطاعت يدسترس

 .شود يه ميسالمت محور توص يها گذاران بخش فراورده استيسم بهتر بازار، به يتنظ ين، برايدر قوان ياند، بازنگر نشده
 

 هاي رژيم غذايي ييد دارو، قوانين دارو، مکملأايران، ت :ها واژه ديکل
 

 مقدمه

محتور در   ن محصتوالت ستالمت  يتتر  ، از مورد توجهيا هيتغذ يها مکمل

، يراز يايت م محمتد بتن زکر  يحکت . م تا کنون بوده استت يتمام جهان از قد

هتا   ه در ستالمت انستان  يت تغذيدر اهم يرانيا دان يميو ش لسوفيپزشک، ف

ها را با غتذا درمتان کنتد، بته      يماري  موفق شود بيطب اند هرگاه هکردان يب

، بدن انسان و همه موجتود  يرانيا  يدگاه ط  سنتياز د. ده استيسعادت رس

چهتار رکتن    نيا اند که جاد شدهيا    چهار رکن آتش، هوا، آب، خاکيترک از

ن يت ا  يباشتند و طت   يگر مت يکديل به ير و تبدييروز در حال تغ طول شبانهدر 

. شتوند ن يگزيروند و الزم است در قال  غتذا جتا   يل ميالت تحلير و تبدييتغ

 بتر . در جهتت بازگردانتدن تعتادل باشتد     ديبا ط   يکرد درمانيجه، رويدر نت

 يا به گونته ه است و اصول آن يتغذ  هيبرپا يرانيا  يط  سنت ياساس، بنا نيا

کند که انستان   يحرکت م يدر جهت ير و اصالح سبک زندگيياست که با تغ

سالمت و مشتکالت آن    شهي، ريرانيا  يگر ط  سنتيبه عبارت د. شودمار نيب

 . (1)داند  يه ميه و مشکالت تعذيرا در تغذ
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -دانشکده داروسازي  - استاديار گروه اقتصاد و مديريت دارو .1

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -دانشکده داروسازي  -کميته پژوهشي دانشجويان  -دانشجوي داروسازي  .2

 وسازي مداوامدير رگوالتوري شرکت دار .3

 دانشگاه علوم پزشکي ايران -دانشکده ط  ايراني  -استاديار گروه فارماکوگنوزي  .4

 عضو فرهنگستان علوم پزشکي .5

 دانشگاه علوم پزشکي تهران؛ و عضوفرهنگستان علوم پزشکي -استاد دانشکده داروسازي : نويسنده مسئول*  .6
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 يبيمطالعه ترک: اي در ايران هاي تغذيه نظارت بر مکمل
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 تخصصان تغذيهسؤاالت پرسشنامه ويژه پزشکان، داروسازان و م -1جدول 

 سؤاالت پرسشنامه

 رويه است؟ ها در ايران غيرمنطقي و بي آيا مصرف مکمل

 ي از سبد مصرفي کاالهاي مکمل دارد؟يهاي غذايي سهم بسزا آيا قاچاق مکمل

 اي تأثير دارند؟ هاي تغذيه ترويج نادرست و غيرمنطقي مکمل هاي ورزشي در  آيا باشگاه

 هاي وارداتي دارند؟ تفاوتي با نمونه هاي توليدي در ايران آيا مکمل

 ها با داروها و يا غذا اطالع داريد؟ آيا از عوارض و تداخالت برخي مکمل

 گيرد؟ ها براساس نياز کشور و مقرراتي کامالً شبيه دارو صورت مي آيا توليد و واردات مکمل

 ر هستند؟ اي مؤث هاي تغذيه اندازه بر ميزان مصرف مکمل اي تا چه تبليغات ماهواره

هاي غذايي که به صورت قاچاق و تقلبي تهيه شده و يا در اداره مکمتل بته ثبتت     آيا مکمل

 ايد؟ هکرداند را توصيه يا تجويز  نرسيده

 

  و يا هيت تغذ يرفتع کمبودهتا   يبرا يا هيتغذ يها لمز مکيدر ط  مدرن ن

قتا ستالمت   در حفظ و ارت يا ژهيگاه وياز، جايمورد ن يجاد تعادل در مواد مغذيا

در طت  متدرن،    يا هيت تغذ يهتا  مکمتل . ها دارند يماريب يدرمان برخ يو حت

هتا را از   جبران کمبود، آن يبرا از دارديهستند که انسان ن يمواد  کننده ليتکم

نستبت  ها  يماريب يا گسترش برخيامروزه ظهور . کند نيتأمجز غذا ه ب يمنابع

شتدنِ   ينياثتر ماشت   مثتل کتاهش تحترک در    يبه گذشته، بته علتل مختلفت   

ک نبتودن  يت آمتاده، ارگان  يهتا  ه و استتفاده از غتذا  ير سبک تغذييها، تغ تيفعال

هتا   دارنتده  و استتفاده از نگته   يي، کاهش تنوع غتذا يطيمح يها يها، آلودگ غذا

ه، تحتت  يت تغذ يهتا  کننتده  ليشود که تکم يموضوع باع  م نيا شتر بوده ويب

 .رديمورد توجه قرار گش يش از پي، بيا هيتغذ يها عنوان مکمل

در  يارز يهتا  تيمحتدود رغم يت ران، عليت ا در يا هيت تغذ يها بازار مکمل

 . ال بوده استيارد ريليم 16111 طور تقري  به، 1331ر در سال يان اخيسال

ک يتتاز  هستتتند و يختتوراک اشتتکال يا هيتتتغذ يهتتا ران مکمتتليتتا در

چرب،  يها ديالح، اسها، ام نيتاميوشده  يا فرآورياز مواد خام و  يبيترک اي

هتا،   دانياکست  يبرهتا، آنتت  يهتا، ف  ميهتا، آنتز   نه و مشتقات آنيآم يها دياس

. شتوند  يمت  ليتشتک  يعت يطب يهتا  ا بافتت يها و  ا عصارهي ها و دراتيکربوه

بتات  يترک از بتدن بته  يت ن نيتتأم ق يت طر توانند از يمها  فرآورده نيا مصرف

به اشتکال  ها  فرآورده نيا .دنبدن شو  يالذکر باع  ارتقا عملکرد عموم فوق

مانند قرص، کپسول، پودر، گرانول، کپسول نترم،   ييدارو يمتداول خوراک

ماننتد   ير اشتکال ختوراک  يا ستا يت و  يخوراک يها ، محلوليآمپول خوراک

هتا   ن فترآورده يت ا  .شوند يم ل عرضهي، شکالت بار و پاستيخوراک يها ورقه

د يت باشتند و نبا  يريت گ ندازها ون مشخص، ثابت و قابليفرموالس يد دارايبا

هتا   يمتار يب ي، درمان، نوتتوان يريشگيص، پيدرخصوص تشخ ييچ ادعايه

ممکتن استت بته منظتور ارتقتا عملکترد       هتا   فترآورده  نيت ا .داشته باشتند 

ا يت هتا   فراورده نيا يقياشکال تزر. رنديز مورد استفاده قرار گيورزشکاران ن

 .ندشو يم يدارو تلقنبوده و  يا هيها، مکمل تغذ آن يدرمان يدوزها

و هتتا  ، ادعاهتتا، کتتاربرديهتتا، الزامتتات قتتانون فتتراورده نيتتا ينامگتتذار

. استت مختلتف متفتاوت    يهتا  ها در کشتور  مربوط به آن يها دستورالعمل

، به استناد قانون 1333در سال ها  نامه مربوط به ثبت مکمل نييآ  ران،يا در

 يها و بند 1346سال  مصوب يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميمواد خوردن

ف وزرات بهداشتت، درمتان و آمتوزش    يالت و وظتا يک قانون تشتک يماده 

و صدور پروانه ثبتت مربتوط بته     يبررس يبرا، 1361 مصوب سال يپزشک

 . ن شده استياقالم تدو نيا يبند ساخت، ورود و بسته

پردازد و با  ران و جهان مييا ها در اين مطالعه، به بررسي قوانين مکمل

ال پاسخ ؤکند به اين س تالش مي 2جانبه سه 1ترکيبي  فاده از يک روشاست

 "در ايران چگونه است؟ يا هيتغذ يها ت قوانين مکمليوضع"دهد که 

 

 روش
بتا   3يا سته يمقا يمطالعته  ( 1: مرحله انجام گرفتت  3اين مطالعه در 

بتا مصتاحبه بتا     4يفت يک يمطالعته  ( 2اي و مرور متون ،  مطالعه کتابخانه

 .اي پرسشنامه يبا نظرسنج 5يمطالعه کم( 3ان و خبرگ

اي در ايتران، اتحاديته    هاي تغذيه در مرحله اول، تعاريف و قوانين مکمل

 يگذار هاي قانون ، مقاالت و اسناد سازمانها باتخ  از کتنکشور م 5اروپا و 

مختلتف   يهتا  با متخصصان حوزهسپس با مصاحبه . دشاستخراج  يو نظارت

ها مصتاحبه   فراورده نيا زيد، واردات، پخش و تجوينظارت، تولو  يگذار قانون

افتراد   .افتت يدن اطالعات بته مرحلته اشتباع ادامته     يها تا رس شد و مصاحبه

از ستازمان غتذا و دارو، اداره کتل نظتارت و      يشونده افتراد شاخصت   مصاحبه

 يکاي، ستند يداروستاز  يهتا  و مکمل، دانشکده يعيطب يها فرآورده يابيارز

کننتتدگان، انجمتتن  ديتول يکاي، ستتندياهيتتگ يهتتا ن دارونتتدگادکنيتول

، ييغتذا  يهتا   ه واردکننتدگان مکمتل  يران، اتحاديا صنعت پخش يها شرکت

ران، يت ا ييغذا  يميرژ يها  دکنندگان مکمليتول يکاي، سندينيتاميوو   يميرژ

 يورزشت  يون پزشتک يکشتور و فدراست   ييع غذايه و صنايتو تغذيس انستيير

ت حتداکثر تنتوع افتراد از    يت هدفمنتد بتا رعا   يريت گ وش نمونهبودند که به ر

 نيت ا زيد، واردات، پخش و تجويو نظارت، تول يگذار مختلف قانون يها حوزه

د و يازدهم بته اشتباع رست   يت انتخاب شدند و اطالعات پس از نفتر   ها فراورده

 .شدها متوقف  مصاحبه

 ينجو اعتبارست  ي، پرسشتنامه طراحت  يدر مرحله سوم، در مرحله کم

نفر از پزشکان،  314ار ي، مطابق فرمول کوکران در اختسؤال 1 يشده حاو

قترار گرفتت و بتا نتر       6ه در دستترس يت ن امور تغذاداروسازان و متخصص

نفتر از   51ل شده شامل يپرسشنامه تکم 152تعداد  درصد 41 يده پاسخ

 .شتد افت يه درين تغذانفر از متخصص 51 نفر از داروسازان و 52پزشکان، 

 . است ه شدارائه  1پرسشنامه در جدول  نيا االتؤس

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Mix method   2. Triangulation   3. Benchmarking 

4. Qualitative study   5. Quantitative study   6. Convenient sampling 
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 يها استيسه مرحله، س نيا به دست آمده درج يت براساس نتايدر نها

طرف عرضه و تقاضا مطرح  يها استينه، از جمله سيزم نيا در يشنهاديپ

 .شد

 
 نتايج

 ين نظهارت يسهه وهنان  يمقا: اي کتابخانهه  1يا سهيمطالعه مقا -الف

 ر کشنرها يران و سايا در

انجتام   ين مختلفت يمختلف، با عنتاو  يها در کشورها  مکمل ينامگذار

دستته از محصتوالت،    نيت ا کتا بته  يبته عنتوان مثتال؛ در امر   . ته استگرف

دستته   نيت ا ران بته يت ا کته در  يشتود در حتال   يگفته م 2ييغذا يها  مکمل

 زيت ن 4اياستترال  يدرمان يها اداره کاال. شود ياطالق م 3يا هيتغذ يها مکمل

ده و کشور کانادا از عبارت فرآور يا هيتغذ يها ران از عبارت مکمليا  همانند

نته  . ه استکردها استفاده  دسته از فراورده نيا يبراسالمت محور 5يعيطب

  ن و گستتره يف، قتوان يبلکته تعتار   ؛باشند يها متفاوت م يگذار نام نيا تنها

گر يکتد يرنتد بتا   يگ يدستته قترار مت    نيت ا که در هر کشور در ييها فراورده

 .متفاوت است

 

 کاياالت متحده آمريا
ن و ين خاطر قوانياز غذاها هستند و به هم يا ، طبقهييغذا يها  مکمل

معمتول در ستند فتدرال غتذا، دارو و لتوازم       يها که در مورد غذا يضوابط

 يز قابل اجرا است؛ به استتثنا متوارد  يها ن وضع شده، در مورد آن 6يشيآرا

ن يگر قتوان يا ديو  1ييغذا يها  که در انحصار سند سالمت و آموزش مکمل

 ييواژه مکمل غذا ،ييغذا يها  و آموزش مکمل سند سالمت .مرتبط است

 ستند  نيت ا .کنتد  يم ها وضع آن يبرا يقانون يکند و چارچوب يم فيرا تعر

 يها به مکمل يعيوس يدهد دسترس يم کنندگان اجازه ن به مصرفيهمچن

دهد  يم ار راين اختيا 1کايامر يداشته باشند و به سازمان غذا و دارو ييغذا

 يبتترا« يرمنطقتتيا غيتتوجتته قابتتل ت»خطتتر را کتته  يکتته محصتتوالت 

قتتانون  نيتتا .کنتتد يآور کننتتدگان دارنتتد، از ستتطر بتتازار جمتتع  مصتترف

 يگتذار  برچست   يبه درست ييغذا يها  کند که مکمل يم جابيا نيهمچن

 .آگاه باشند يها به خوب کنندگان از کاربرد مورد نظر آن شوند تا مصرف

 يهتا   مکمتل  ،کتا يآمر ييغتذا  يهتا   سند سالمت و آموزش مکمل

م يل رژيکند که به منظور تکم يف ميتعر يرا به صورت محصول ييغذا

ا يت  ييه غتذا يت ک ماده اولي يرود و ممکن است حاو يم به کار ييغذا

ا متاده  يت  نيتتام يوک يت ممکتن استت    ييه غذايماده اول. شتر باشديب

ک متاده  يت د، ينتو است  يک آمياهان، يگر گيا دي ياه طبيک گي، يمعدن

، و ييزان جذب مواد غذايش ميا افزاي ييم غذايل رژيتکم يبرا ييغذا

 . مواد باشد نيا از يبيترک ايت، عصاره، و يک کنسانتره، متابوليا ي

را  ييه غذاين مواد اوليهمچن ييغذا يها  سند سالمت و آموزش مکمل

. دارند، جدا کترده استت   يگريط دي، که شراييغذا يف مواد افزودنياز تعر

سند سالمت و آموزش  يش از اجرايه که پيثناها، مواد اولصرف نظر از است

اند،  به کار رفته ييغذا يها  در مکمل 1334اکتبر  15در  ييغذا يها  مکمل

سازمان غذا  به يچگونه اطالعيشوند و بدون ه يم شناخته شرويبه عنوان پ

کته بعتد از    ييه غتذا يت شوند اما مواد اول استفاده توانند يم کايآمر يو دارو

شوند  يم يبه بازار معرف، ييغذا يها  سند سالمت و آموزش مکمل  يتصو

 15 يد طيبا کنندگان ديشوند و تول يم شناخته 3ديه جديبه عنوان ماده اول

ستازمان غتذا و    اطالعات را بته  به بازار، محصوالت نيا يش از معرفيروز پ

ماده از  نيا از د نشان دهد کهياطالعات مزبور با. ارسال کنند کايآمر يدارو

 .باشد يا هيت تغذيهو يو دارا 11من باشديا  رود که يم انتظار ينظر منطق

شتوند، ماننتد متواد     يمت  اضتافه  ييغذا يها  که به مکمل يگر مواديد

 در ارتباط هستند؛ (2) ، با ضوابط غذاهايگر مواد مواد افزودنيو د نگهدارنده

را داشته باشند و  کايآمر يسازمان غذا و دارو هيدييتأد يبا يمواد افزودن نيا

 يد براين بايهمچن يرنگ يمواد افزودن. شناخته شوند منيا  به عنوان ماده

 ين مواد افزودنيشوند و از قوان دييتأ ييغذا يها  استفاده در غذاها و مکمل

 .(3)ت کنند يتبع يرنگ

ف يت بتر ط  ،يشت ياالت متحده، سند فتدرال غتذا، دارو و لتوازم آرا   يا در

غتذاها   يبنتد  که در طبقته  ييغذا يها  از محصوالت، شامل مکمل يعيوس

االت يا  کنگره 1334وجود در سال  نيا با. کرد يقرار گرفته بودند نظارت م

را به اجترا درآورد و   (4) ييغذا يها  متحده، سند سالمت و آموزش مکمل

را اصتالح و مقتدمات    يشت ين حال سند فدرال غذا، دارو و لتوازم آرا يدر ع

 .(5)کرد  ارائه  ييغذا يها  مکمل يرا برا يخاص

د به منظور خورده شدن ساخته شوند يف باي، در تعرييغذا يها  مکمل

ا يت شتوند و   يم ق پوست جذبيشوند، از طر يکه تنفس م يمحصوالت. (6)

 ييبته عنتوان مکمتل غتذا     يتوان به صتورت قتانون   يشوند را نم يم قيتزر

هتا،   ها، کپسول مجاز شامل قرص ياشکال مصرف. ا وارد بازار کرديفروخت 

که به عنوان  يمحصوالت. (1) هستند عاتيا مايو  يا ژله يها پودرها، قرص

ممکتن  ( ، غتالت، ستودا  ها کيمثال ک يبرا) کاربرد دارند يمعمول يها غذا

 يهتا  توانند به عنوان مکمل يمن باشند، اما نميا يمواد افزودن ياست حاو

زا در بتازار هتم بته عنتوان      يانترژ  يهتا  يدنينوشت . وارد بازار شوند ييغذا

ع در بتازار  يما ييغذا يها  لو هم به عنوان مکم( يمعمول يغذا) يدنينوش

 کتتايآمر ي، ستتازمان غتتذا و دارو2113در ستتال . شتتوند يمتت فروختتته

 يهتا  ان غتذا يت ع منتشر کترد تتا تفتاوت م   يصنا يرا برا (1) يدستورالعمل

 .ع را روشن کنديما ييغذا يها  ع و مکمليما يمعمول
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
1. Benchmarking  2. Food supplements  3. Nutritional supplements    4. TGA 

5. Natural product  6. FDCA   7. DSHEA = The Dietary Supplement Health and Education Act  

8. FDA   9. NDI   10. GRAS = Generally Recognized as Safe 
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 اناداک
ضتوابط   است مطتابق  يا ماده سالمت محور يعيدر کانادا محصول طب

آن در  هيت از مواد که تمام متواد اول  يبيترک  ايسالمت و  يعيمحصوالت طب

استفاده در موارد  يبرا يعيک محصول طبي. آن ضابطه مشخص شده است

  :شود يم د، فروخته و عرضهير، توليز

ت يا وضتع يت ، اختالل يمارياز ب يريشگيا پيرمان، کاهش ص، ديتشخ .1

 ها آن در انسان يها ا نشانهيو  يرعاديغ يکيزيف

  ايها  ک در انسانيارگان يها ا اصالح عملکردي يابيباز .2

ا يت که باع  حفتظ   يها، به نحو ک در انسانيارگان يها بهبود عملکرد .3

 .(3) شود يارتقا سالمت

، ييغتتذا يهتتا  مکمتتلن يکانتتادا، قتتوان يدر ستتند غتتذا و دارو

، يهتا، متواد معتدن    نيتتام يو، ينت يچ يستنت  يها ها، دارو کيوتيپروب

و کتاربرد   ييه دارويبراساس مواد اول يوپاتيو هوم ياهيمحصوالت گ

رالعمل محصتوالت ستالمت   دستتو . مورد نظر آنها ارائه شتده استت  

آستان بته    يهتا دسترست   ييکند که تمتام کانتادا   ين ميتضم 1محور

من، کارآمد و خالص هستتند  يا  دارند که يسالمت يعيمحصوالت طب

امتر بتا    نيت ا .استت  ياريت ها اخت ان آنين حال انتخاب از ميو در ع

ابد اما بته  ي يد تحقق ميدر تول يمنيا ت ويفيک يها استاندارد ياجرا

 ي اثبتات ادعتا   ياستانداردها برا يريشدت سختگ يقابل توجه طور

کا که محصوالت ين آمريبرخالف قوان. ن استييمحصوالت پا ييکارآ

شتوند، در کانتادا    يمت  يرت بازرست يبعد از ورود به بازار از نظتر مغتا  

ش از ورود بته بتازار مجتوز    يکنند که محصوالت پت  يجاب ميا نيقوان

از شواهد  يعيف وسيدر صدور مجوز بر طالزامات (. 11، 11)رند يبگ

 يهتا  ، مقاالت منتشتر شتده و آزمتون   يو مدارک شامل کاربرد سنت

اطالعتات   ياعالم مخاطرات و ارائه  دارد و درخصوص ديتأک ينيبال

 .(12)ژه دارد يانتخاب آگاهانه اهتمام و يبرا کنندگان به مصرف

 

 اياسترال
که امکان ثبت آنها به صورت دارو وجتود نتدارد،    ييا داروهايدر استرال

 .رنتد يگ يقرار ما ياسترال يدرمان يها مکمل، در فهرست کاال يها مثل دارو

ها،  فراورده نيا ياثبات موارد مصرف و ادعاها يا، برايوزارت بهداشت استرال

متدارک مناست     يمکمل درخصوص ارائه  يها ژه دارويرا و يدستورالعمل

. م کرده استيها تنظ فراورده نيا يا ادعاهاياز موارد مصرف  يبانيپشت يبرا

د يت شود با يم يدرمان يها که در مورد کاال ييدعاهاموارد مصرف و ا  يتمام

ار داشتته باشتند کته    يت در اخت يد مدارکيان بايقابل اثبات باشند و متقاض

کننتده   و معتبر بوده و گمتراه  يقيدهد موارد مصرف و ادعاها حق يم نشان

 .(13)ستند ين

 ه اروپايتحادا
و در  يابيت ه اروپتا در متورد بازار  يت ست که ضتوابط اتحاد يتعج  آور ن

. ر هستتند ييده و مدام در حال تغيچيپ يا هيتغذ يها  دسترس بودن مکمل

 21تعداد اعضا به  1351ه اروپا در ابتدا شش عضو داشته و در سال ياتحاد

ان يکته مشتتر   ييکردهتا يوتوان با ر يم ياروپا را به سخت. ده استينفر رس

همگتن   يموجتود بتازار   يتجتار  يها ع و ناميتوز يها ها، کانال دارند، زبان

 نيا در استفاده از يه اروپا سابقه طوالنيعضو اتحاد يها کشور يبرخ. دينام

 يبرا يا دهيچيپ يگذار ز دستگاه قانونيها ن از آن يمحصوالت دارند و برخ

 يتجتارت در تمتام کشتورها    يستاز  هماهنت   يبرا. محصوالت دارند نيا

در ستال   2ييغتذا  يهتا   ه اروپا در مورد مکملي، دستورالعمل اتحاديياروپا

مناس   ينان از حفظ مواد مغذياطم يند برايفرآ نيا در. ارائه شد 2112

هتا   در مورد آن ياديکه مطالعات ز يمار، از مواد مغذيافراد سالم و ب يبرا

انتد   را در دستترس قترار گرفتته   يکه اخ ديجد ياهيصورت گرفته تا مواد گ

ه، کارشناستان مراقبتت از   يت ن تغذااز جملته متخصصت   ياديت ن زامتخصص

دستتورالعمل،   نيت ا در. انتد  ل بتوده يدخ ياهيمواد گ متخصصانسالمت و 

که هدف از آن کامل  ييماده غذا»: شرح است نيا به ييف مکمل غذايتعر

ات ريتتأث گتر متواد بتا    يا ديت  ياست و منبع مواد مغتذ  يعيم طبيکردن رژ

  بتا  يت ترک ا دريت  ييتنهتا  رود، که بته  يبه شمار م يا هيا تغذي يکيولوژيزيف

ل، يماننتد کپستول، پاستت    يشوند و به اشتکال مصترف   يگر استفاده ميکدي

گر اشتکال  يع، قطره، و ديگر اشکال مشابه مانند پودر، آمپول مايقرص، و د

کتم مشتخص مصترف شتوند،      که به مقدار نيا يبرا يا پودريع يمشابه ما

 .(14)« .اند شده يطراح

 

 ايتانيبر
ز وضتع  يت را ن ييغتذا  يهتا   ن مکمتل يمربوط به غذا، قوان يها سازمان

ه اروپتا  يت ا را اتحاديتانين غذاها در برياز قوان ياگرچه بخش اعظم. کنند يم

ک يت ز يت ا نيت تانيز مهتم استت کته بر   يت تته ن نک نيا کند، اشاره به يوضع م

ن يسند تمام قتوان  نيا ارائه کرده و تحت 1331غذا را در سال  يمنيا سند

ا يتتدکننتتده، واردکننتتده يفتته توليوظ. انتتد ن شتتدهيتتتدو يمحلتت يهتتا غتتذا

تمام غذاها، شامل . ت کنندين موجود تبعياست که از قوان نيا کننده عيتوز

غذا مربوط  يگذار ت از ضوابط برچس يتبعز مجبور به ين ييغذا يها  مکمل

ش از ورود به بازار يپ طور کلي به ييغذا يها  مکمل. هستند 1336به سال 

 يهتا  که با دستورالعمل ييمثال هر مکمل غذا يبرا. ندارند دييتأبه  يازين

داشته  يخاص همخوان يها و مواد معدن نيتاميو يه اروپا براين اتحاديقوان

د يتول يکيکه به صورت ژنت يا ا مادهيد و يه جديماده اول يا حاويباشند و 

تمام  يربنايز. ندارد دييتأبه  يازيش از ورود به بازار نيشده باشد، نباشند پ

هتا را  د سالم باشتند تتا بتتوان آن   ياست که محصوالت با نيا ن غذاهايقوان
 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. NHPD= Natural Health Products Directorate      2. 2002/46/EC  
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قاعده به منظتور   نيا .کننده باشد د گمراهيها نبا مصرف کرد و برچس  آن

تر، با  هانتخاب آگاهان يو کمک به آنها برا کنندگان شتر از مصرفيحفاظت ب

ا يت تانيدر بر. تر ارائه شتده استت   شرفتهيپ يگذار ط برچس ياستفاده از شرا

 يعت يم طبيل کردن رژياست که هدف از آن تکم يي، هر غذاييمکمل غذا

 ريتأثگر مواد با يا دي ي، مواد معدننيتاميواز  يا منبع فشرده( الف)است و 

گر استفاده شوند و يا با همدي ييکه به تنها ياست زمان يولوژيزيف يا هيتغذ

 .(15)شود  يفروخته م يبه شکل مصرف( ب)

 

 ژاپن

شتوند   ييغتذا  يهتا   مکمتل که شامل  يچگونه قانون خاصيدر ژاپن ه

تمتام  . ا دارويا غذاست و يخورند  يم کنندگان هر آنچه مصرف. وجود ندارد

به  غذا يشناسند نوع يم ييغذا يها  مکملها را به عنوان  که آن يمحصوالت

کته بتا مشخصتات و     ييبراساس سند ارتقا سالمت، غتذاها . روند يشمار م

هستتند   کنندگان ر نظر آژانس امور مصرفيف شده و زيتعر يها استاندارد

غتذا بتا   »توان برچس   يبه حساب آورد و م يتوان به عنوان مواد مغذ يم

ند و شتو  يم ميا به دو دسته تقسنوع غذاه نيا .ها زد به آن« سالمت ي ادعا

: (16)شتوند   يمت  يبنتد  شتود طبقته   يها م که در مورد آن يياساس ادعابر

 يها و مواد معدن نيتاميو يحاو 1يمواد مغذ يعملکرد يها با ادعا ييغذاها

ا غتذاها بتا   يت و  (11)ثابت شتده   يايشده استاندارد و مزا دييتأ يها با ادعا

دولتت از   دييتأاز به يش از ورود به بازار نيکه پ 2خاص سالمت يها کارکرد

 يولوژيزيات فريتأثشود  يها اجازه داده م دارند و به آن يمنيا و يينظر کارآ

 .(11)بدن ادعا کنند  يرا بر رو يخاص

 

 رانيا
ک يت هستتند کته از    يختوراک  يهتا  ، فرآوردهيا هيتغذ يها ران مکمليا در

 يهتا  ديها، امتالح، است   نيتاميوشده از جمله  يا فرآورياز مواد خام و  يبيترک اي

هتا،   دانياکست  يبرهتا، آنتت  يهتا، ف  ميها، آنز نه و مشتقات آنيآم يها ديچرب، اس

 نيت ا مصترف . شتوند  يمت  ليکتش يعيطب يها ا بافتيها، عصاره و  دراتيکربوه

التذکر باعت     بتات فتوق  يترک از بدن بهين نيتأمق يممکن است از طرها  فرآورده

 يبته اشتکال متتداول ختوراک    هتا   فرآورده نيا .بدن شود  يارتقاء عملکرد عموم

، يمانند قرص، کپسول، پتودر، گرانتول، کپستول نترم، آمپتول ختوراک       ييدارو

، يختوراک  يهتا  ماننتد ورقته   يختوراک ر اشتکال  يا ستا يو  يخوراک يها محلول

ون يفرموالست  يد دارايت باهتا   فرآورده نيا .شوند يم ل عرضهيشکالت بار و پاست

درخصتوص   ييچ ادعتا يد هت يت باشتند و نبا  يريت گ انتدازه  مشخص، ثابت و قابل

هتا   فترآورده  نيت ا .داشته باشتند ها  يماريب ي، درمان، نوتوانيريشگيص، پيتشخ

 .رنديز مورد استفاده قرار گيملکرد ورزشکاران نممکن است به منظور ارتقا ع

 يهتا  هتا، فترآورده   دهنتده مکمتل   ليمواد تشک يباتوجه به تشابه برخ

، ستازمان غتذا و دارو مرجتع    يملزومتات پزشتک   ي، داروها و برخت يعيطب

هتا   مربوط به ثبتت فترآورده   يها درخواست يص نوع و ضوابط بررسيتشخ

رود به بازار، مستندات الزم را به سازمان د قبل از ويها با فراورده نيا .است

ران، سازمان غذا و يا در. کنندافت يغذا و دارو ارسال و مجوز ورود به بازار در

انتد را بته    هکردافت يکه پروانه ثبت در دييتأمورد  يها دارو فهرست مکمل

 .(13) کند يم يرسان ا واردات اطالعيک ساخت و يتفک

ران يا در ييغذا يها وص مکملدرخص ينظارت يها از تفاوت يا خالصه

 .ارائه شده است 2ر کشورها در جدول يو سا

 

  مصاحبه با خبرگان :يفيمطالعه ک -ب

 ياريبست  يهتا   يفراز و نش يمکمل در کشور دارا يگذار خ قانونيتار

ن ادارات مختلف سازمان غذا و دارو به عنتوان  يها ب فراورده نيا .بوده است

 نيسترگردان بودنتد تتا بتاالخره بتا تتدو       يعيطب يها ا فراوردهيدارو، غذا 

 يا هيت ، با نتام مکمتل تغذ  1333در سال  يا هيتغذ يها نامه ثبت مکملنييآ

ارد تومتان  يليم 2111  حدود يتقر طور بهران، يا  در. ت شدنديصاح  هو

. اختصتاص دارد  يا هيها تغذ بازار دارو به مصرف مکمل درصد 11ا معادل ي

 يختارج  يت ارز، درخصتوص واردات برنتدها  يدگرچه با توجه بته محتدو  

ه يت اعمال شده و واردات به سمت واردات بالک و متواد اول  ييها تيمحدود

متت  يق گتران  ياهت  اما همچنان جامعه در معرض فراورده ؛رفته است شيپ

 .استنه اثربخش ير هزيغ يخارج

ز و يها، مشابه بازار دارو تحت کنترل نبوده و روند تجو فراورده نيا بازار

از متوارد،   يليدر خ بنابراين ندشو يش نميها پا فراورده نيا يمصرف منطق

در کشتور درخصتوص    ير واقعياز غيبوده و ن ير منطقيها غ مصرف مکمل

بته   يرضترور يغ يق، بتار متال  يت طر نيت ا جاد شده است و به تبع ازيا  ها آن

 .از خانوارها اعمال شده است ياريبس

د در يت باشتند، نبا  يمحتور مت   سالمت يالها کا که مکملنيا با توجه به

ن خاص يمشمول قوان يستيها با غات آنيرند و تبليمعرض بازار آزاد قرار گ

نته بته خانوارهتا    يل هزيت تنها محدود به تحم يرمنطقيمصرف غ نيا .باشد

ر يها باالتر از مقاد از آن يافتير درينبوده و گاه به علت مصرف نا به جا، مقاد

 بنابراين. شود يز ميباشند و منجر به عوارض سالمت ن يشده م دييتأمجاز 

از ير مورد نيها و جداول مقاد ن دستورالعمليين و تعييمناس  است که تب

مختلتف بتا توجته بته       يو جسم يسن يها در رده يا هيتغذ يها به مکمل

از امور  يبخش ين برايهمچن .رديران مورد توجه قرار گيا  يا هيط تغذيشرا

گتر  يد يهتا  کته بته بختش    يگتذار  متت يهتا ماننتد ق   راوردهفت  نيا ينظارت

 . شودژه اعمال ينظارت و يستيشده است با يسپار برون
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. FNFC = Food with Health Claims 

2. FOSHU = foods for specified health uses 
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 ر کشنرهايو ساران ين و مقررات ايونان يا سهيمقا -2جدول 

 کشنر ينام گذار کاربرد نيونان ادعا يالزام واننن

آن اثبتات   يضترر  يد بيبا

 .شود

 ييغتتتذا يهتتتا  مکمتتتل

 يادعتا  يتواننتد دارا  ينم

باشتتتند امتتتا   يدرمتتتان

 يستالمت  يتوانند ادعا يم

 .داشته باشند يا هيو تغذ

از  يدر برخ يها ن فراوردهيا

کشتتورها غتتذا محستتتوب   

رو و دا يشوند و در برخت  يم

 يهتتتا  فتتتراورده يدر برختتت

ن يتتا. نتتام دارنتتد يستتالمت

ه اروپا از يها در اتحاد فراورده

 .کنند يت مين غذا تبعيقوان

ن يو تتتأم ييم غتتذايتتل رژيت تکم

م افتراد  يت کته در رژ  يمواد مغذ

 يا بته انتدازه کتاف   يوجود ندارد 

 .شود ين نميتأم

food supplement 

nutritional supplement 

dietary supplement 

 ه اروپاياتحاد

و  ييد کتتاراييتتبتته تأ يازيتتن

فتراورده توستط    يضترر  يب

سازمان غتذا و دارو قبتل از   

ورود به بازار وجتود نتدارد و   

FDA که فتراورده   يدرصورت

نتد آن را از بتازار   يرا مضر بب

 .جمع خواهد کرد

چگونه يتوانند ه يها نم آن

داشتتته  يدرمتتان يادعتتا

تواننتد   يباشند و فقتط مت  

ان يتت د را بکتتارکرد ختتو 

 .کنند

و بتته  يبتته صتتورت ختتوراک

صورت قرص، کپسول، پودر 

ع باشتند و در دستته   يا متا ي

 يا ختوراک يت مطلق  يها غذا

. نباشتند  يج و سنتيرا يها 

 ييبتته عنتتوان مکمتتل غتتذا

 برچس  داشته باشند

م ياست که مکمل رژ يا فراورده

 است ييغذا

dietary supplements 

food supplements 
 کايآمر

رفتتع  ياروهتتا بتتران ديتتا

مشکالت کوچتک و ختود   

ا يت و به خود محدودشونده

و  يحفتتظ ستتالمت  يبتترا

 يارتقتا  يا بترا يت  يبهبود

 .روند يآن به کار م

بستتته بتته متتورد ماننتتد   

ا يبدون نسخه و  يها دارو

 يا نسخه يها دارو يحت

گر يها مانند د ن فراوردهيا

 يتي داروها از ضتوابط دارو 

 .کنند يت ميتبع

  ,alternative medicines ط  مکمل

natural medicines 

holistic medicines 
nutritional supplements 

 اياسترال

آن  يضترر  ياثربخش و بت 

 .د اثبات شوديبا

 يدرمتان  يادعا ياگر دارا

باشتتند، براستتاس ضتتوابط 

قتترار  يدارو متتورد بررستت

 .رنديگ يم

 يهتتا  در کانتتادا فتتراورده   

کته بتا نتام    ) NHPs يعيطب

( ي  ستنت ا طيط  مکمل 

شتتوند از  يهتتم خوانتتده متت

 OTC يهتتتا ن دارو يقتتتوان

 .کنند يت ميتبع

 natural health products بدون نسخه يدارو

natural product 
 کانادا

ن غتذاها  يتمام قوان يربنايز

ن استتت کته محصتتوالت  يت ا

د سالم باشتند تتا بتتوان    يبا

هتتا را مصتتترف کتتترد و   آن

د يتتتهتتتا نبا برچستتت  آن

 .کننده باشد گمراه

د يتتهتتا نبا برچستت  آن و

 .کننده باشد گمراه

 يت مت ين غذا تبعياز قوان

د الزامتتتات يتتتکنتتتد و با

 .ت کنديبرچس  را رعا

 ايتانيبر food supplements غذا

 يدر صورت ادعا و غتذاها 

د دولت از يياز به تأيژه نيو

 يمنتتيو ا يينظتتر کتتارآ 

 .دارند

تتوان بته عنتوان متواد      يم

بته حستاب آورد و    يمغتذ 

غتذا بتا   »رچس  توان ب يم

هتا   بته آن « سالمت ي ادعا

 .زد

ن غذا ياز قوان يدر حالت عاد

 يبتترا. کننتتد يت متتيتتتبع

ادعتا،   يا دارايخاص  يغذاها

از بته  يت ش از ورود به بازار نيپ

و  ييد دولت از نظر کتارآ ييتا

دارند و به آنهتا اجتازه    يمنيا

رات يشتتتود تتتتاث يداده متتت

 يرا بتر رو  يخاص لوژيويزيف

 .بدن ادعا کنند

 food with Health Claim غذا

foods for specified health uses 
 ژاپن

 ييچ ادعتتتايد هتتتيتتتنبا

ص، يدرخصتتتوص تشتتتخ 

 ي، درمان، نوتوانيريشگيپ

. ها داشتته باشتند   يماريب

هتتا ممکتتن  ن فتترآوردهيتتا

استتت بتته منظتتور ارتقتتا   

ز يتتعملکتترد ورزشتتکاران ن

 .رنديمورد استفاده قرار گ

 يدرمتان  يادعا ياگر دارا

د، براستتاس ضتتوابط باشتتن

قتترار  يدارو متتورد بررستت

 .رنديگ يم

ن ين دارو و نته قتوان  ينه قوان

 غذا

 يهتا   ن ختاص مکمتل  يقوان

ران وجتود دارد  يدر ا ييغذا

 يشتر به ضوابط نظارتيکه ب

 .استه يداروها شب

ها ممکن است  ن فرآوردهيمصرف ا

از بتتدن بتته يتتن نيق تتتأميتتطر از

التذکر باعت  ارتقتاء     بات فتوق يترک

 .بدن شود يد عمومعملکر

nutritional supplements رانيا 
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 نيت ا از يهتا، ختروج برخت    مکمتل  يرمنطقت يل مصترف غ ياز دال

هتا در امتاکن    بته آن  يو دسترس ييدارو نيتأمره ياز زنج ها فراورده

 يزيها نه تنها خودتجو مکان نيا در. است يگر مانند اماکن ورزشيد

بلکته درخصتوص اصتالت     د؛باشت  متي ز توسط فرد ناآگاه باال يا تجوي

از طترف وزارت   يهتا هتم نظتارت    آن يط نگهتدار يا و شترا ه هفراورد

 .وجود ندارد يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

ز يتجتو  يبترا  يکه داروسازان افراد متخصص در دسترسنيا با توجه به

هتا در دوره   دانتش و نگترش آن   ي، ارتقاهستند ييغذا يها مناس  مکمل

مداوم پزشکان و داروسازان حائز  يها يبازآموز يها رهو بعد در دو يليتحص

 .استت ياهم

 

 اي پرسشنامه ينظرسنج : يمطالعه کم -پ

 نيا ه که دريتغذ متخصصاننفر پزشک، داروساز و  314درصد از  12

ران يت ا هتا در  ه بودند، معتقد بودند کته مصترف مکمتل   کردمطالعه شرکت 

کننتده   متخصصان شرکت يباق شتر ازيعالوه پزشکان ب هب .است يرمنطقيغ

مطالعه  نيا درصد از افراد در 31. اند داشته ديتأکامر  نيا مطالعه بر نيا در

 يرمنطقت يدر مصترف غ  يورزش يها معتقد بودند که نقش نادرست باشگاه

درصتتد از  34ن يهمچنتت. ت استتتيتتار حتائز اهم يران بستتيتتا هتتا در مکمتل 

 15ه و يت تغذ انمتخصصت درصتد   36درصد پزشتکان، و   111) متخصصان

. داشتتند  ديتأک يا کننده ماهواره غات گمراهيتبل ريتأثبر ( درصد داروسازان

ل ياصريها، قاچاق و غ از بازار مکمل ييدرصد معتقد بودند که سهم باال 66

اصل اعتقاد  نيا گران بريش از ديه بيتغذ متخصصانان يم نيا است که در

توانتد   يد ميرونق بازار قاچاق شاو  يخارج يل بازار به داروهايتما. داشتند

 16. د داختل باشتد  يتول يبه داروها کنندگان زيتجو يمرتبط با کم اعتماد

 ه بودند معتقتد بودنتد  کردمطالعه شرکت  نيا که در يمتخصصاناز  درصد

 63ها باالتر استت و  آن يداخل يها از نمونه يخارج يها ت مکمليفيکه ک

تحتت   يران به ختوب يا  در يا هيتغذ يها ها باور داشتند که مکمل درصد آن

  .استنظارت و کنترل ن

متاران  يب يقاچتاق بترا   يهتا   مکملز يها با تجو درصد از آن 31گرچه 

 .مخالف بودند

درصتد   36درصد داروسازان،  111، ينظرسنج نيا جيبر طبق نتا

درصتتد از  36 نيانگيتتم)درصتتد پزشتتکان  32ه و يتتتغذ متخصصتتان

بتا   يهتا  د که از تداخل و عوارض مکمتل معتقد بودن ،(دهندگان پاسخ

خصتوص بته    نيا ماران را دريتوانند ب يغذاها و داروها مطلع بوده و م

 .کنند ييراهنما يخوب

 

 بحث
در طتول   يا هيت تغذ يهتا  مرتبط با مکمتل  يها يها و استراتژ استيس

  ن وير در قتوان ييت تغ. داشتته استت   ياريرات بست ييت گذشتته تغ  يهتا  سال

کست  مجتوز،    يهتا  نتد ي، فرايبررست  يتندات الزم بترا مست  ها و نامه نييآ

مختلتف   يهتا  د دورهيت واردات و تول يها استي، سيگذار متيق يندهايفرا

 .اتفاق افتاده است يتوجه رات قابلييتغ

ستازمان غتذا و دارو متورد     يها در اداره کل دارو فراورده نيا در ابتدا 

ل اداره کتل غتذا و   يت مستتقل    يا گرفتند، سپس در اداره يقرار م يابيارز

 يعيطب يها قرار گرفتند، بعد از آن به اداره فراورده يمورد بررس يدنيآشام

به صورت مستقل تحت نظر اداره کتل   يا ند و در برههشدمنتقل  يو سنت

. ل اداره کل نظارت بر امتور دارو قترار گرفتنتد   يژه  يو يها ها و غذا مکمل

و مکمتل   ي، ستنت يعت يطب يها فراورده اداره کل حاضر در حالت دريدرنها

 .ندشو يم يل سازمان غذا و دارو سازماندهي 

 يضتوابط ثبتت و ورود شتفاف    يها در حال حاضتر، دارا  فراورده نيا اکنون،

 ن ورود بته بتازار  يده شد، قوانير کشورها ديسه با سايباشند و چنانچه در مقا يم

متوارد   يدر برخت  يتت و ح يالمللت  نيران، منطبق با ضوابط بت يا ها در فراورده نيا

هتا   فتراورده  نيا ها ا که در آنيتانيکشورها مانند ژاپن و بر يتر از برخ رانهيسختگ

ازمند اختذ  يورود به بازار ن يا براي رند ويگ يقرار م يمورد بررس يين غذايبا قوان

گرچته نظتارت بتر    . استت باشتند   يغذا و دارو نمت  ينظارت يها مجوز از سازمان

 ير طت يت اخ يهتا  را در ده يشترفت ختوب  ير پيران، مسيا رد يا هيتغذ يها مکمل

ها و ضتوابط شتفاف    نامه نييآ مستقل و با يه است و اکنون در ساختار ادارکرد

ر يحوزه هنتوز مست   نيا متخصصاناما براساس نظر  ؛رنديگ يقرار م يمورد بررس

 . ت مطلوب وجود دارديدن به وضعيرس يبرا يطوالن

 نيت ا يابيت زان واردات، نحتوه ارز يت ن مييو تع يبند تعرفه يها استيس

 ،يگتذار  متت يق ي، چگتونگ يقتانون  يها تهيها و کم ونيسيها در کم فراورده

ز يت ه و نيواردات مواد اول يارز برا نيتأم يها استيات ارزش افزوده، سيمال

خطوط  GMPع و عرضه، سطر ين مراکز مجاز توزيي، تعيينها يها فراورده

 يهتا   مکمتل غتات  يو تبل ين معرفت يقوان يساز ، شفافيديکارخانجات تول

از ... هتا و   فتراورده  نيت ا يز و مصترف منطقت  يو نظتارت بتر تجتو    يا هيتغذ

ازمنتد  ي، همچنتان ن متخصصتان استت کته از نظتر     ييهتا  ن بخشيتر مهم

قاچاق  يها موضوع فراورده. است يتر مناس  يگذار و قانون يگذار استيس

رمتخصص ماننتد  يورود افراد غ ها، همخرب ماهوار ريتأثرمجاز در بازار، يو غ

متخصصتان ستالمت بته     يحوزه و عدم اطالع کتاف  نيا به يان ورزشيمرب

بته کترات متورد     است که  يگر موارد مهميداروها از د نيا اثرات و عوارض

پزشتکان و   يگرچه خوداظهتار . مطالعه قرار گرفت يط متخصصان ديتأک

 نيت ا ناست  درخصتوص  م يانگر آگتاه يت ه، بيت تغذ متخصصانداروسازان و 

ان و همکاران ياما مطالعه دکتر مهرعل ؛است يز منطقيتجو يها برا فراورده

، که به سنجش دانش، نگرش و عملکرد داروسازان پرداخته 2114در سال 

جتزو   يا هيت تغذ يهتا  گرچه مکمل. (21) .ستيافته منطبق ني نيا است با

پيشگيري و درمان بيماري ها  يباشند اما به عنوان منابع کمکت  يداروها نم

 ياز دسترست راي اطمينان تتت بباشتند و   يت مت ينظام سالمت حائز اهم در

بايد ت مناستتتت ، باکيفيت و با قيم، بيخطر يمتتتردم بتتتته محصتتتتوالت 
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 يهتا  از سياست يشبه عنوان بخ "يا هيتغد يها مکململي  يها سياست"

 يگذار استيها س آن يمصرف منطق يو برا. شودن يدر کشور تدوسالمت 

 .شودشده و بر آن نظارت 

داروها  يز و مصرف منطقيتجو يبرا يفيبهداشت، تعر يسازمان جهان

ز متورد  يت ن يا هيت تغذ يهتا   مکمتل تواند درخصوص  يه است که مکردارائه 

بهداشتت، انتظتار    يف ستازمان جهتان  يبا اقتباس از تعر. ردياستفاده قرار گ

در زمتان   يا هيت تغذ يها  مکملسالمت جامعه،  يحفظ و ارتقا يم برايدار

ار يافراد و جامعه در اخت ينه براين هزيزان مناس  و با کمتري ، به ممناس

 . رندياز دارند قرار گيها ن که به آن يکسان

درستت در   يگتذار  استيق سيم بازار از طريهدف با تنظ نيا دن بهيرس

، کننتدگان  ديت ر توليرفتار صح. شودتواند محقق  يدو سمت عرضه و تقاضا م

ه همت داروستازان، پزشتکان و    هتا و  ، داروخانته گانکننتد  عي، توزکنندگان وارد

ه همماران و يب يدهندگان خدمات سالمت در سمت عرضه و رفتار منطق ارائه

ط يتوانتد شترا   يدر ستمت تقاضتا مت    يا هيت تغذ يها فراورده کنندگان مصرف

رفتارهتا در   نيت ا ميتنظت . کنتد جتاد  يا  يا هيتغذ يها در بازار فراورده يمناسب

بتازار   ييت، به دست نامريشنهاد آدام اسميبه پ ياقتصاد يها از بازار ياريبس

کتته تعتتداد  يياقتصتتاددانان اعتقتتاد دارنتتد در بازارهتتا. ه استتتشتتدواگتتذار 

در دسترس  ي، اطالعات به راحتاستاد يز کنندگان و مصرف کنندگان عرضه

، رندتوان اعمال قدرت در بازار را ندا کنندگان و مصرف کنندگان و عرضه است

 کنندگان م بازار و رفتار عرضهيعرضه و تقاضا، خود باع  تنظ يمل اقتصادعوا

کنند که بازار  ياما اقتصاددانان سالمت اثبات م. خواهد شد کنندگان و مصرف

کننتده   کننده و مصرف ل متعدد از جمله اختالف دانش عرضهيسالمت به دال

 يهتا بترا   لتت از طرف دو يکنترل يها استيک بازار کامل نبوده و اعمال سي

 . است يضرور کنندگان و مصرف کنندگان م رفتار عرضهيتنظ

 نيت ا تيت فيمطالعه مشاهده شد، ضوابط نظتارت بتر ک   نيا چنانچه در

که  ييها ر کشورها بوده و فراوردهين سايران، برگرفته از قوانيا ها در فراورده

د از نشتو  يموفق به اخذ مجوز ورود به بازار از طرف سازمان غتذا و دارو مت  

اما از  باشند؛ يالزم م ياستانداردها يت، دارايفيو ک يي، کارايضرر ينظر ب

گران متعتدد  ي، از آنجا که باز3يريپذ و استطاعت 2ي، دسترس1ينظر فراهم

انتد همچنتان    ده نشتده يت د يدر ضوابط بته ختوب   يا هيتغذ يها  مکملبازار 

 يهتا   مکمتل به عنوان مثال ضوابط نظارت بر فروش . وجود دارد يمشکالت

ها و  ي، عطاريبدنساز يها سالمت محور، باشگاه يها در فروشگاه يا هيتغذ

ف يک شتفاف وظتا  يت امر در کنار عتدم تفک  نيا و استر اماکن شفاف نيسا

 يهتا  ر ارگتان ين وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانتان و ستا  يب ينظارت

از  ييها ت مناس  بر بخشيموضوع، منجر به عدم تول نيا مرتبط با ينظارت

 يهتا   مکمتل ن ضتوابط جتامع   يه است و تدوشد يا هيتغذ يها  مکملبازار 

هر بختش   يف نظارتيک شفاف وظايبا تفک ين بخشيبه صورت ب يا هيتغذ

 .شود يه ميتوص

هنتتدگان ختتدمات ستتالمت در آمتتوزش ارائتته د يبتترا يزيتتر برنامته 

بته  توانتد   يآموزش متداوم مت   يها و برنامه يدانشگاه يدرس يها برنامه

تر شدن  يمثبت داشته و در منطق ريتأثشدن رفتار طرف عرضه  يمنطق

 يهتا  ها و راهنما ه پروتکليبعالوه با ته. ها مؤثر باشد فراورده نيا مصرف

تتوان رفتتار    يربط مي  يها آن توسط سازمان يز و نظارت بر اجرايتجو

ار يز بست يغات نين درخصوص تبليم قوانيتنظ. کردل يطرف عرضه را تعد

تغات يتتتتتوان از تبل يهتتا متت ق آنيتتدق يو بتتا اجتترا استتتت يتتائز اهمحتت

 يريجلوگ يا هيتغذ يها مکمل يرمنطقيمصترف غ يکننده و القتا گمراه

 يها  مکمل يها و عوارض احتمال اطين را درخصوص احتاه و مخاطبکرد

درخصتوص   يقتانون  يهتا  عتالوه اعمتال مجتازات    هبت . کردآگاه  يا هيتغذ

را  کننتدگان  تواند مصرف يم يرقانونيغ يها رياز مسغات بدون مجوز يتبل

 .کننده مصون دارد افت اطالعات گمراهياز در

که از دغدغه ستالمت متردم    يکسان يبرا يهيتنب يها  استيساعمال 

 يرمنطقت يغ يهتا  متت يا مضتر بتا ق  يت  يرضروريفروش محصوالت غ براي

  افراد يترغ يراد و واردات بين توليدر قوان يو بازنگر کنند ياستفاده مسوء

درخصوص قاچتاق   يهين تنبيد قوانيو تشد يقانون يها ريبه استفاده از مس

 نيت ا تواند منجتر بته کتاهش قاچتاق درخصتوص      يم يا هيتغذ يها  مکمل

حجم  نيتأم»در مطالعه ما معتقد بودند که  کنندگان که شرکتها  فراورده

 .شود «دگرد يق انجام مياز از آن طر يا هيتغذ يها  مکملاز  ييباال

 يطرف عرضه بترا  يها از ابزار يکيهمواره  يگذار متيق يها  استيس

ستود   يهتا  هين حاشت يتي نحتوه تع . استسالمت  يها م رفتار در بازاريتنظ

 يهتا   مکمتل تتوان فتروش    يها مت  و داروخانه کنندگان عي، توزکنندگان وارد

ن کمتتر و  ايشتر و احتمال زيبا منفعت ب يها را به سمت فراورده يا هيتغذ

 .کردت يکننده هدا مصرف يتر برا مت مناس يبا ق

 يهتا   استت يستنهتا بتا اعمتال     ،ن مصترف کرد يم بازار و منطقيتنظ

رود طرف تقاضا  يسر نبوده و انتظار ميدر طرف عرضه م يهيو تنب يقيتشو

ش يو افتزا  يا هيت تغذ يهتا   مکمتل  يخود به صورت فعال در مصرف منطق

 .دسالمت خود نقش داشته باش

راستا ارتقا سطر فرهن  و اطالعات مردم در رابطه با مصترف   نيا در

ق يت تواند از طر يامر م نيا .گذار خواهد بودريتأثار يبس يا هيتغذ يها مکمل

 يعمتوم  يآموزشت  يها نيا کمپيات و يا نشري يريو تصو يصوت يها رسانه

وزش و آم يمورد همکار نيا بتواند در يستيبهداشت با  وزارت. شودحاصل  

گر، سازمان  مهيب يها ها، سازمان يما، شهرداريها، صدا و س پرورش، دانشگاه

 .کندمردم نهاد را جل   يانتفاعريغ يها و سازمان ينظام پزشک

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Availability   2. Accessibility   3. Affordability 
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د يتول يها ت فراوردهيفيو مردم به ک متخصصانتماد ش اعيافزا

 يبتترا يرضتترورينتته کتترد غيشتتده در داختتل کشتتور و عتتدم هز 

ف واردکننتتتدگان و ياز وظتتتا يمشتتتابه ختتتارج يهتتتا فتتتراورده

 يهتا  کايدر کشتور و ستند   يا هيت تغذ يهتا   مکمتل  کننتدگان  ديتول

 .استمربوطه 

 يهتا  ر مکمتل در بتازا  ينظتارت  يها نديرفع نواقص موجود در فرا يبرا

دهنتده تمتام    کته پوشتش   "يا هيت تغذ يها مکمل ياست مليس"، يا هيتغذ

هتتا و  نامتته نيتتيآ توانتتد راهگشتتا بتتوده و يفتتوق باشتتد متت يهتتا استتتيس

کپارچه ي ياست مليک سيد با توجه به يمربوطه با يقانون يها دستورالعمل

 .ندشون ينفعان تدو يبا مشارکت همه  

 ر و تشکريتقد
 يزاده، جنتاب آقتا   ييايت دکتتر عبتاس کبر   ي، جناب آقايگرام تاداناز اس

دکتتر   ي، جناب آقتا ييرفخرايدکتر جعفر م ي، جناب آقاينيت حسيدکتر هدا

 يهتاد  دکتتر  ي، جنتاب آقتا  يد محالتت يدکتر وح ي، جناب آقايحسن شکوه

االستالم و   خيسرکار خانم دکتر ربابه ش ،يعطارد، سرکار خانم دکتر مهناز خانو

هتا، اطالعتات    ان که بتا شترکت در مصتاحبه   ير شهرزاد محمدسرکار خانم دکت

کته   يست يجته تدر ين ختانم خد يار ما قرار دادند و همچنيرا در اخت يارزشمند

 .ميها را برعهده داشتند، سپاسگزار ن مصاحبهکردزحمت مکتوب 

ت يبابت حما يفرهنگستان علوم پزشک يين از گروه علوم دارويهمچن

 .ودش يم يپژوهش قدردان نيا از
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Regulatory Aspect of Nutritional Supplements in Iran: A Mixed Method Study 
 

Nazila Yousefi1, Amir Reza Dowlati2, Khosrow Bayati3, Amir Hossein Jamshidi4, Morteza Nilforushan5, Morteza Rafiee Tehrani6* 

 

Abstract 
Background: Nutritional supplements have long been one of the most important health products in the world. The 

therapeutic approach of traditional medicine in Iran is restoring balance in the body based on nutrition. In modern 

medicine, nutritional supplements maintain and promote health. Nutritional supplements in modern medicine 

supplement the substances that humans need to obtain from sources other than food to compensate for the lack of 

these substances. 

Today, various needs such as reduced mobility due to mechanization of activities, changes in diet and use of prepared 

foods, non-organic food, environmental pollution, food diversity reduction, renders nutritional supplements more 

important. The market is expanding rapidly..Nomenclature of these products, their legal requirements, claims, 

applications and related requirements vary from country to country.  

Methods: This study examines the regulation of nutritional supplements in Iran compared with some other countries. 

This study done via a mixed method, included reviewing the regulation of nutritional supplements in Iran and the 

world, interviewing experts, and use of a questionnaire based survey. 

Results: According to the results of this study, the Iranian regulatory situation is well regulated and the nutritional 

products in Iran  have good quality, safety, efficiency and pharmaceutical quality.  

Conclusion: Although the regulations in Iran properly granted safety, efficacy, and quality of nutritional 

supplements, in terms of access (accessibility, availability, and affordability), there are still problems that need to be 

addressed by policymakers in the health system. 
 
Keywords: Dietary Supplements, Drug Approval, Drug Legislation, Iran 
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