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  ؛حضور با شیپژوه نشست

   فارمدتکشرکت سل رعاملیو مد انیپژوهشگاه رو یدرمانمرکز سلول سیئر یدکتر ناصر اقدم

  ( 44)چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  به مناسبت 
 دستاوردهای پزشکی بازساختی با تاکید بر عملکرد رویان

 (  جهاناهی بنیادی رد جمهوری اسالمی اریان از پیشتازان تولید سلول)

 سیاسیمعاونت 
 سیاسی اهیاداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 هدایتیفریفته پژوهشگر:  
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 مقدمه 

است که  بدنیخود ترمیمی تجلی یافته دستیابی به قدرت  ها و اسطوره های کشورهاهمواره در داستانیکی از آرزوهای دیرینه بشر که 

از نو چون سمندر و .. آن را ی مثل جانوران شهایی از بدنضایعاتی همچون تخریب و قطع اعضا و بخشها و بیماریبتواند در صورت بروز 

هایی که سخت درمان هستند و به یابد. امروزه بیماریبازساختی به مرور تحقق می . این آرزوی دیرین به مدد رشد دانش پزشکیبسازد

های تواند آسیبهای موجود میهای موجود بهبود کامل نمی یابند یا در مواردی که عوارض ناشی از درمانهای دارویی و درمانکمک روش

 های بنیادیهایی که خداوند در سلولآن اینکه به کمک توانمندی اندیشند ودیگری بر سالمت بیماران وارد کند، به امید دیگری می

دریافت کنند که به بهبود قطعی آالم و دردهایشان منجر شود. جمهوری  ایتر و شخصی شدهقرار داده بتوانند درمان کم خطر بدنشان

های فقهی حقوقی و عرفی و فرهنگی در کشور  در ردیف پیشتازان این علم در جهان می ایران این افتخار را دارد که به سبب همراهیاسال

روند و امروز شاهد کند و محققانی دارد که از سرآمدان این دانش در جهان به شمار میدر مرزهای چنین دانشی حرکت میاست و 

نظام و رهبری هستیم. شاید ساخت کارخانه تولید  هایسازی این دستاوردها در کشورمان به مدد تالش دانشمندان و حمایتتجاری

  ها باشد.با پایه سلولی و شخصی شده در آن یکی از این موفقیت های بنیادی و تولید داروهایسلول

 ،ایمنولوژیدکترای  ،ناصر اقدمی دکترنشست پژوهشی که با حضور در در این خصوص به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، 

 های در اداره پژوهش،  و نیز مدیرعامل شرکت دانش بنیان سل تک فارمد  رویان بازساختی پزشکی دپارتمان مدیر و علمی هیئت عضو

 با طرح سواالت زیر مورد بررسیرا  «دستاوردهای پزشکی بازساختی با تاکید بر عملکرد پژوهشگاه رویان» موضوع؛ برگزار شد یخبر

در زمینه  ی و تجاری سازیقاتیتحق و چه ویژگی متمایزی دارد؟ پژوهشگاه رویان در حوزه ستیچ پزشکی بازساختی و واکاوی قرار دادیم:

  های داشته است؟پزشکی بازساختی چه موفقیت

 

 در علم این پیشتازان از و کرد آغاز را زمینه این در تحقیقات ما کشور کردندمی کار بنیادی هایسلول روی دنیا در معدودی کشورهای که زمانی -

 .است بوده جهان

 .دانش این توسعه از خصوصی بخش و دولتی هایحمایت تقویت لزوم-

 یمهندس ایو  یاما در مورد ژن درمان میو سرطان در حد خدمات هست یموارد مثل پوست و استخوان و غضروف و نورولوژ یدر برخ یدر سلول درمان -

 .میهست قاتیبافت هنوز در بخش تحق

 فارمد آغاز شد.تکدر شرکت سل هاتیفعال یطور رسمبه  1393اواخر سال  -

و  میمستق تیبا حمای دالر ونیلیم 15تا  10 یگذار هیباال و سرما اریبس یبا دقت محاسبات یرانیطرح کامال ا نیاول ،یادیبن یسلولها دیکارخانه تول -

 )ره( ینیفرمان امام خم ییبه ستاد اجرا وابسته برکت ییشرکت دارو گذاریهیسرما

 در جهان  10های بنیادی اولین در منطقه ورتبه زیر کارخانه پیشرفته تولید سلول-

 سم درمانی یارزش علمی تجاری سازی و انتقال فناوری و تور -

 های بنیادی از ایرانمتقاضی انتقال فناوری تولید انبوه سلول عمان، قطر و عراق ،یمالز ،یاندونز -

صنعت  نیدر ا ینام ماندگار مینرسان یجهان یبه بازارها مایکرده یاندازرا که در داخل کشور راه یصنعت بوم نیو ا یروز پزشک یفناور نیاگر ا -

 داشت. مینخواه



 

2 

 

 ؟پزشکی بازساختی چیست 

پزشکی بازساختی یکی از موضوعات جدید  :رویان بازساختی پزشکی دپارتمان مدیر و علمی هیئت دکتر ناصر اقدمی، عضو

توانند ترمیم را در بدن ما انجام دهند به درمان های بنیادی که میکند تا با استفاده از سلولدر پزشکی است که تالش می

هایی هستیم که عمده مشکل ما االن درگیر یک سری بیماری های سخت درمان کمک کند.از جمله بیماری های مختلفبیماری

ست که  اصطالح علمی آن دجنریشن است مثال در سکته قلبی بخشی از بافت قلب از دست اآنها از دست دادن بخشی از بافت 

دهیم یا در روز بخشی از بافت غضروف را از دست میدر آرت رود یایا در تصادفات بخشی از بافت استخوان از دست می رودمی

 رود.میبین بیماری سرطان بخشی از مغز استخوان از 

مهندسی بافت یا حتی دارو درمانی  ،کند با ابزارهایی که در دسترس دارد از جمله سلول درمانیپزشکی بازساختی تالش می 

 ”یبازساخت یپزشک“عبارت دیگر بتواند آن بافت از دست رفته را  بازسازی کند تا عملکرد طبیعی بافت را به بدن برگرداند. به

از دست رفته بدن  ای دهید بیارگان آس ایها، بافت سلول ینیگریجا ای میترم ،یاست که هدف آن بازساز یاز پزشک یاشاخه

بافت و درمان با  یمهندس ،یژن درمان ،یاز جمله سلول درمان یمختلف یهاشامل بخش یپزشک نیشاخه از علم نو نیاست. ا

 شود.یم یمنیا یهاسلول

وهش است یا در بالین بیماران در حال انجام است؟ژآیا االن این موضوع در حد پ 

. است هشد بیکردن بافت تخر نیگزیجا ،بافت یاز دست رفته و در مهندس یسلولها ینیگزیجا ،یهدف اصلدر سلول درمانی 

ژن  در مورداما  یمو سرطان در حد خدمات هست یموارد مثل پوست و استخوان و غضروف و نورولوژ یدر برخ یسلول درماندر 

در پزشکی وقتی یک موضوع در سطح  .میندار یو محصول خاص میهست قاتیبافت هنوز در بخش تحق یمهندس ایو  یدرمان

   سه مرحله وجود دارد: اینجادر شود. تازه وارد فاز آزمایشگاهی برای انسان می ،آزمایشگاهی موفق باشد

های یک از درمان)که هیچ 1دو حالت دارد یا افراد سالم یا بیماران اند استیج .که طوالنی است آزمایش روی افراد داوطلب -1

باید در  و موجود برایشان کارساز نبوده است(. در این فاز باید امنیت و سالمت آن روش را در افراد داوطلب مورد آزمایش قرار دهیم. 

 دارد. هم های خیلی سنگینی مدت آزمایش تمام موارد پزشکی و سالمت آن فرد را در کنترل و مشاهده باشد و هزینه

)که با معیارهای خاصی که ما نیاز داریم انتخاب شده اند(، تعداد بیشتری از بیماران داوطلب  آزمایشات را روی دوممرحله  -2

 آیا این روش کارآیی دارد یا نه.تا بسنجیم که دهیم انجام می

 م. باید ثابت کنیاست و اثربخشی و صرفه اقتصادی آن های قبلی از نظر میزان کاراییمقایسه روش جدید با روشمرحله سوم:  -3

ها هم مطالعات . آنموقت این دارو را باید به سازمان و نهادهای تنظیم مقررات بفرستییی بهتر و هزینه کمتری دارد و آنکه این روش کارا

مجوز کنند  و اگر به این نتیجه رسیدند که این روش از هر جهت ارزش دارد دهند و همه مستندات را بررسی میای انجام میگسترده

توان موفقیت آمیز است به این معنی نیست که بالفاصله می آزمایشگاهی وقتی یک روش در فازبنابراین  دهند.می موقت برای استفاده

های شوند و اثرگذاری آنها روی موشمعموال محصوالتی که در آزمایشگاه تولید می .در بالین برای درمان بیماران استفاده کرد آن را

 .سر بگذارند تا بتوان در سطح جامعه آنها را عرضه کردای را پشتساله 15تا  10گیرد باید فرایند آزمایشگاهی مورد تایید قرار می

رسد و از هر یکصد آزمایش بالینی یکی از آنها این در شرایطی است که از یکصد مولکول اولیه فقط یک مولکول به آزمایش بالینی می

 . این فرایند به طور متوسط حدود یک میلیون دالر هزینه داردبه بالین بیمار خواهد رسید. 

                                                           
1  . end stage 
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 ها بر بالین بیمارانکاربردی کردن روش 

های درمان شود، نیاز ین روش برای اینکه در کشور ما و هر جای دیگر دنیا بتواند مورد استفاده قرار گیرد و جایگزین سایر شیوها

سال  15سازی دارد. خوشبختانه در کشور ما از حدود های اولیه برای تجارییگذاربه انجام یک سری مطالعات اولیه و سرمایه

ها توسعه این دانش در آزمایشگاه وها های این سلولهایی برای بررسی قابلیتسنجیو امکانمطالعات اولیه  (83-84)سال پیش

توان از آنها در در نهایت محققان موفق به معرفی محصوالتی شدند که می وهای پژوهشگاه رویان انجام شده به ویژه آزمایشگاه

گذاری، ه این ترتیب محصوالتی با قابلیت تولید انبوه معرفی شد که باید درباره قیمتروند بهبود و درمان بیماران استفاده کرد. ب

خوشبختانه در شد. گیری مینیاز برای تولید آنها تصمیم های موجود و همچنین استانداردهای موردقابلیت تولید بر اساس مدل

بر روی چند محصول  گذاریاین زمینه به امکان سرمایههای محققان در تالشهای سلولی درمانی و تولید فرآوردهزمینه سلول

 . سلولی منجر شد

تهیه مقدمات  .داشتیمگذاری گذار و چگونگی سرمایهسرمایه نیاز به یکسازی تولید و صنعتی در این مرحله برای رسیدن به

انجام شده نشان دادیم این طرح بر اساس مستندات و مطالعات سال به طول انجامید و  3تا  2گذاری برای این طرح سرمایه

 درمورد راایتالیایی  گذارسرمایهتوانستیم  تا ها نوشته شدها انجام و برنامهسنجیامکانبر اساس آن در نهایت تواند موفق باشد. می

شرکت ها در به طور رسمی فعالیت 1393اواخر سال . متقاعد کنیمبرای اجرای نقشه کار  موثر بودن این طرح توجیه و 

 فارمد آغاز شد. تکسل

م؟ینقشه را اجرا نکرد نیچرا خودمان ا 

 یهایبر فناور یمبتن یامکاناتبه  ازین افزاری )و نه دانش فنی(،به لحاظ سخت  میکرده بود هیکه ته یانقشه نیا یاجرا یبرا

و  یآلمان یهااز شرکت یمناسب با تعداد نهیکردن گز دایپ یبرا میگرفتیکمک م ییشرکت اروپا کیاز  دیبود، با شرفتهیپ

ها فرصت شرکت یبعض م،یها به توافق برسشرکت نیبا ا دادیاجازه نم هامیموارد تحر ی. در بعضمیمذاکره کرد یسیانگل

درنهایت با  .میداشته باش یبا آنها همکار میکه بتوان دادیاجازه را نم نیما ا هیموارد سرما یو در بعض شتندبا ما ندا یهمکار

 اتیو جزئ هانقشه یینها دییتا :کار چند مرحله داشت نیا یک سازنده ایتالیایی به توافق رسیدیم که نقشه کار را برای ما اجرا کند.

 .دیلتومرحله به  رسیدن استانداردها تا  اخذ  و هاسازوساختو سپس انجام  کار

مقام معظم رهبری در بازدیدی از پژوهشگاه رویان، تاکید کردند باید کاری انجام شود که مردم بتوانند نتایج در همین زمان  

  ها فقط به مقاله محدود نشود.فعالیتهای تحقیقاتی را به طور ملموس ببینند و نتیجه این فعالیت

یکی از نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان  ،برکت ییشرکت داروگذاری و سرمایه میمستق تیحماطرح با  نیادر نهایت 

 برسیم. .فارمد تکنهایت توانستیم به شرکت سلتا در انجام شد  ،امام خمینی )ره(

 گذارهمکاری شرکت ایتالیایی سرمایهقطع 

هایی را برای ما ایجاد کرد که در نهایت به عدم همکاری آنها برای شرکت ایتالیایی به دلیل طوالنی شدن مراحل کار چالشیک 

توانستیم به سازی کردیم و مراحل کنترل سیستم آغاز شد و در نهایت ها را بومیاندازی طرح منجر شد. ما به سرعت دادهراه

شود های بزرگ متعددی ساخته میبرداری کنیم. در کشور ما مجموعهاز این مجموعه بهره داخلی کمک مهندسان و متخصصان

برداری با مشکل مواجه ها در بهرهکند و به دلیل نداشتن دانش فنی این طرحاندازی از آنها حمایت نمیکه سازنده در مراحل راه

آوری و ها را جمعاندازی کارخانه سلولی این مشکل وجود نداشت. در مدت زمان یک ماه توانستیم دادهراهشوند اما در طرح می



 

4 

 

های آزمایشی را بیاوریم یعنی بعد از گذشت یک ماه توانستیم نمونه96اندازی را آغاز کنیم. به این ترتیب اواخر مهرماه مراحل راه

  و تولید محصوالت را آغاز کنیم.

میلیون دالری 15تا  10گذاری و سرمایهباال بسیار اولین طرح کامال ایرانی با دقت محاسباتی های بنیادی، تولید سلول کارخانه

 یاست که  از نظر دقت در محاسبه بودجه الزم برا ییهااز معدود طرح و شده بود یبه دقت بررس هیطرح در مطالعات اول نیا

بتوان گفت  دیاست و شا یبزرگ اریطرح بس زیاز نظر ابعاد ن. انجام شده نداشت یهاینیبشیبا پ یادیز ندانتفاوت چ شدنییاجرا

تا به  شودیانجام م یدالر ونیلیم 15تا  10 یگذارهیسرما یرانیدانش کامال ا کی یبار است که برا نیکشور ما نخست خیدر تار

 برسد. یسطح صنعت

را از  یدارو معموال فناور نهیآن در کشور انجام شده است. در زم یاجرا یبرا یگذارهیاست و سرما یرانیطرح ا نیصفر تا صد ا 

 یمشابه کار یطرح زیممکن است در حوزه نفت ن ی. حتمیدهیرا در داخل کشور انجام م گریو مراحل د میآوریم یگرید یجا

توانستیم مرحله  96اواسط سال  مقدمات الزم از یسازوجود نداشته باشد. بعد از گذشت سه سال از آماده میاکه ما انجام داده

 تولید را آغاز کنیم. 

 از نظر تجاری سازی این دستاوردها در چه سطحی قرار داریم؟ 

 

 
 پروسه درمان وارد شوند؟ در ها از کشورهای منطقه دارید که با صرف این هزینه بیماران داوطلبی آیا 

کنند این است که آیا این روش را برای دهید اولین چیزی که مطرح میکشورهای دیگر میپیشنهادی به در این موارد وقتی 

( را GMPاستاندارد ( چنین مجوزی 96در بهمن  ؟اید یا مجوز استفاده داریدبیماران کشور خودتان انجام داده و نتیجه گرفته

توانیم چنین درمانی در وارد چنین فازی بشویم. ما نمیدر شرکت سل تک فارمد دریافت کردیم بنابراین از آن موقع توانستیم 

در مورد شده را برای او ایجاد و اجرا کنیم. به کشور ما بیاید و ما درمان شخصیباید خارج از کشور انجام دهیم بلکه بیمار 

و .. که دولت  نگیاز جمله هتل میدار ازیهم ن رساختهایز یسرکی یمنته میدر حال  انجام دار یاقدامات خوب یدرمان سمیتور

انتقال تکنولوژی را به سایر البته در شرکت سل تک فارمد ما پیگیر این هستیم که بتوانیم امکان فراهم کنند.  دیو مسئوالن با

 فراهم کنیم.  هاکشور

 

 

تولید انبوه 
فراورده های 
سلولی برای 

راناستفاده بیما

ه ها را به تدریج وارد عرصتوانیم بخش زیادی از این یافتهما االن می•
ثل هایی مخوشبختانه با ورود شرکت. سازی کنیماستفاده و تجاری

اخت گذاری عظیمی برای سشرکت دارویی برکت موفق شدیم سرمایه
عتی ای که بتواند این محصول را در سطح انبوه به صورت صنکارخانه

که تولید کند داشته باشیم و امروز در کشورمان این امکان وجود دارد
ود، شها به عنوان سلول درمانی یاد میبتوانیم از آنچه در آزمایشگاه

. فاده کنندتولید انبوه داشته باشیم و مردم بتوانند در بالین از آن است

امکان صدور 
دانش و فناوری

بومی 

لبه علم توسط دانشمندان کشورمان در داخل در سطح بسیار باالیی و در•
توانیم  برای ارائه خدمات به سایر کشورها از آنتولید شده و می

.  استفاده کنیم
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 ؟مشخصا در کدام کشورها ـ 

کشورهای  ،به این علم دسترسی داشته باشیمبه موقع چون این امکان در زمان خوبی برای کشور ما فراهم شده که بتوانیم 

هایی کشورقطر و عراق  ،عمان ،مالزی ،اندونزیزیادی در این زمینه داوطلب هستند که این خدمات را برایشان انجام دهیم. 

با کمک وزارت امور خارجه و  امریکای جنوبی و افریقای جنوبی وکشورهای اروپایی ند و در مورد هستند که به ما خیلی نزدیک

معموال بازاریابی برای فناوری چیزی حدود یک تا دو سال ایم البته ای را شروع کردهردههای گستدوستانی که آنجا هستند تالش

 ایشان انجام شود.رکشد که بتوانیم آنها را قانع کنیم که این خدمات بطول می

 ها به ویژه رسانه ملیانتظار از رسانه 

بخش برون مرزی رسانه ملی به ما کمک کند تا بتوانیم در کشورهای منطقه این تکنولوژی را وارد و  ها به ویژهرسانهامیدواریم 

کارخانه خودمان را تاسیس کنیم تا بتوانیم ارز حاصل از فروش فناوری به آن کشورها را به کشور وارد و در توسعه این دانش 

 استفاده کنیم. 

 چشم انداز آینده

 

 محصوالت ـ کاهش قیمت 

ها ها را کاهش دهیم. در تولید اولیه محصوالت، باید قیمتفارمد این است که بتوانیم به سرعت قیمتتکاستراتژی کنونی شرکت سل

ها را در حداقل به یک سوم کاهش پیدا کند و هدف ما این است که اگر نتوانیم به این میزان کاهش دست پیدا کنیم قیمت

ها و فرایند طوالنی واردات و قیمت باالی مواد اولیه با توجه به شرایط تحریم 1درصد کاهش دهیم. 05مراحل اولیه تا حدود 

 و مواد جایگزین ایرانی و تولید داخلتر انجام شده است. این ای در زمینه استفاده از مواد جایگزین ارزانهای گستردهریزیبرنامه

 . هستند ترمناسب استاندارد و قیمت نظر از
 

 

 معرفی این محصوالت به مردم و پزشکانـ 

های درمان را های صعب العالج، ارتقاء سالمت جامعه و کاهش هزینهای بنیادی در درمان بیماریتر شدن استفاده از سلولهکاربردی

معرفی این محصوالت به مردم و پزشکان از دیگر اقدامات مهمی است که باید انجام شود. در کشور ما بازارها هنوز و  در پی دارد

ما محصوالت سلولی را در حجم های مشخصی برای بازاریابی محصوالت سلولی وجود ندارد. شناخته شده نیست و دستورالعمل

. افراد باید برای استفاده از محصوالت سلولی لیغاتی برای معرفی آنها استفاده کنیمکنیم که بخواهیم از ابزارهای تبانبوه تولید نمی

 رضایت داشته باشند و پزشک نیز رضایت داشته باشد از این محصوالت در روند درمان بیماران استفاده کند.

   پیوند اعضادستیابی به فناوری تولید اعضای یدکی بدن انسان برای بیماران نیازمند به امکان ـ 

. افتی میبدن انسان دست خواه یدکی یاعضا دیبه هدف تول ریمس نیدر اقطعا  مینکن یسوزفرصت یادیبن یهااگر در حوزه سلول

 ایروز دن یتا به فناور میها استفاده کنفرصت نیاز ا میتوانیادامه داشته باشد م هاتیو حما میکن یگذارهیسرما نهیزم نیاگر در ا

دقت چون های زیادی در این زمینه در اختیار داشتیم. اما ها بودیم و فرصتدر حوزه بیوتکنولوژی ما از اولین 2.میکن دایدست پ

کنیم و آن را به گذاری مناسبی در این زمینه انجام نشد از گردونه عقب افتادیم. ما سلول را تولید میکافی نداشتیم و سرمایه

                                                           
 19/11/96، ناپرسیس یادیبن یهاسلول دیتول یبرا یافارمد: کارخانهتکشرکت سل رعاملیو مد انیپژوهشگاه رو یدرمانمرکز سلول سئیبا ر. گفتگو  1

 1396، . همان منبع 2

کاهش قیمت محصوالت -
ه ـ معرفی این محصوالت ب

مردم و پزشکان
کی ـ امکان دستیابی به فناوری تولید اعضای ید
ضابدن انسان برای بیماران نیازمند به پیوند اع
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که سلول را به داخل بدن بفرستیم در خارج تدریج به جای اینتوانیم بهعضوی را ترمیم کند. میفرستیم تا بتواند داخل بدن می

ای انجام از بدن اندام یا قطعه یدکی بدن را بسازیم که بتواند جایگزین عضو آسیب دیده شود. در این زمینه تحقیقات گسترده

 هدف دست پیدا کنیم. توانیم در داخل کشور نیز به اینشده است و بدون تردید می

هم در  ،پزشکی آینده قطعا پزشکی مبتنی بر سلول بنیادی و پزشکی بازساختی خواهد بود. که احتماال جایگاه خیلی بزرگی

خواهیم کاری کنیم که ما میکه اعالم کرد  2008سال در پزشکی و هم در اقتصاد دنیا خواهد داشت. چنانکه نخست وزیر ژاپن 

اگر این  کشورمان را از محل پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی تامین کنیم. "جی دی پی "سی درصد،  2030تا سال 

 نیدر ا ینام ماندگار مینرسان یجهان یبه بازارها ایمکرده یاندازدر داخل کشور راه که را بومی صنعتو این  فناوری روز پزشکی

منبع درآمد  کیبرساند تا بتواند به عنوان  یجهان یرا به بازارها آنها دیچند صنعت دارد که با یداشت. هر کشور میصنعت نخواه

است و ما همه تالش  یطرح بزرگ یباشد. کارخانه سلول یبه صنعت نفت متک شهیهم دیکند. اقتصاد کشورها نبا فادهاز آن است

چراکه مطمئن  میکن لیتبد یجهان دیگر کیو آن را به  یمعرف یجهان یازارهارا به بپیشرفته صنعت  نیکه ا میکنیخود را م

 .میاانجام داده یبزرگ یسوزفرصت میفرصت را از دست بده نیا. اگر  میدار نهیزم نیدر ا یخوب یقاتیپشتوانه تحق میهست

 


