چرا همواره به داروهای جدید نیاز داریم؟
دکتر نازیال یوسفی
گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در ســال  1988مســؤول دفتــر ثبــت اختــراع
آمریــکا از رئیــس جمهــور وقــت درخواســت کــرد که
فعالیتهــای ایــن دفتــر را محــدود کنــد ،زیــرا فکــر
میکــرد هرچیــزی کــه بایــد اختــراع میشــده،
تاکنــون اختــراع شــده اســت .در آن ســال امیــد
زندگــی  20ســال کمتــر از امــروز بــود و مرگومیــر
نــوزادان  15برابــر بیشــتر از امــروز و هیــچ کــس
نمیتوانــد منکــر ایــن حقیقــت شــود کــه ایــن
اتفاقــات مدیــون ابداعــات جدیــد بشــری بوده اســت.
برنــت دانشــمند معــروف ایتالیایــی هم در ســال
 1968فکــر میکــرد کــه اغلــب چیزهایــی را کــه
تحقیــات پزشــکی میتوانســته بــه بشــریت بدهــد
تــا آن زمــان داده و نتایــج کاربــردی بیشــتری در
خصــوص فرآیندهای پیری ،ســرطان ،اســکیزوفرنی
و بیماریهــای خودایمنــی متصــور نخواهد بــود (.)1
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امــا در بیســت ســال گذشــته ،داروهــای جدیــدی
بــرای موقعیتهــای درمــان نشــده فــوق بــه بــازار
آمدنــد و نیــاز بــه توســعه محصــوالت جدیــد دارویــی
هــم بــرای موقعیتهــای مزمــن درمــان نشــده و
هــم بــرای بیماریهــای واگیــر مقــاوم شــده بــه
درمانهــای قبلــی همچنــان وجــود دارد .عــاوه
بــر ســاخت داروهــای جدیــد ،در تحقیقات پزشــکی از
بســیاری از داروهــای موجــود قبلــی ،تاثیــرات جدیدی
بــرای درمــان بیماریهــای دیگــر کشــف شــدند
(ماننــد اســتفاده از آنتیبیوتیکهــا بــرای درمــان
زخــم معــده) ولــی در عــوض بســیاری از داروهــای
قبلــی در ایــن ســالها اثربخشــی و کارآیــی خــود را از
دســت دادنــد (ماننــد مقاومــت بــه آنتیبیوتیکهــای
قدیمــی) ( .)2اگــر طراحــی مســتمر آنتیبیوتیکهــا
در کارخانههــای داروســازی انجــام نمیگرفــت،

همچنــان جــان بســیاری از انســانها بــه علــت
عفونتهــای ســاده قابــل درمــان از دســت میرفــت.
زیــرا آنتیبیوتیکهــای قدیمــی دیگــر قــادر بــه
مبــارزه بــا میکروبهــای جهــش یافتــه و مقــاوم
شــده جدیــد نبودنــد .از ســال  1990ســه دســته
آنتیبیوتیکــی جدیــد کشــف شــده ،در هــر دســته
داروهــای جدیــد زیــادی تولیــد شــدند ( .)3توســعه
دایمــی داروهــای جدیــد نــه تنهــا بــرای ادامــه
حیــات صنعــت دارو ضــروری اســت ،بلکــه ضــرورت
انکارناپذیــر ادامــه حیــات بشــری میباشــد.
در گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت در
خصــوص ژئومیکــس پیشبینــی شــده کــه
درمیــان  30.000ژن کشــف شــده تاکنــون حــدود
 3.000تارگــت درمانــی بــرای پیشــگیری و درمــان
بیماریهــا کشــف شــده کــه درحــال حاضــر تنهــا
بــرای کمتــر از  300عــدد از آنهــا دارو طراحــی
گردیــده اســت و هنــوز بســیاری از آنهــا ماننــد
ژنهــای رشــد و بســیاری از اختــاالت آنزیمــی
منتظــر طراحــی داروهــای جدیــد هســتند (.)2
داروهــای جدیــد در موقعیتهــای اورژانســی هــم
بســیار مــورد توجــه میباشــند .مثــال قریــب بــه ذهن
آن همهگیــری کرونــا بــود کــه در زمــان کوتاهــی
تعــداد زیــادی واکســن و دارو تولیــد و بهصــورت
اورژانســی وارد فهرس ـتهای رســمی دارویــی جهــان
گردیدنــد .عــاوه بــر ایــن ،مــا هنــوز منتظــر کشــف
داروهایــی مثــل واکســن فشــارخون ،دیابــت ،ســرطان
و ...برای پیشــگیری از بســیاری از بیماریها هســتیم (.)4
در  60ســال گذشــته صنعــت دارو در تبدیــل
علــم بــه محصــوالت دارویــی مناســب بســیار موفــق
بــوده اســت .بهطــوری کــه در جهــان بیــش از 1220

مولکــول جدیــد دارویــی وارد بــازار دارویــی جهــان
گردیــده اســت کــه هریک نقــش مهمی در ســامت
عمومــی داشــته و توانســتهاند ســاالنه بهطــور
متوســط امیــد زندگــی را دو مــاه افزایــش دهنــد (.)5
داروهــای جدیــد نــه تنهــا بــه دنبــال ارایــه
گزینههــای اثربخشتــر هســتند بلکــه ســعی
میکننــد کــه عــوارض جانبــی کمتــری را بــرای
بیمــاران بــه دنبــال داشــته باشــند .چنانچه نسـلهای
جدیــد آنتیهیســتامینها ماننــد گذشــته بــا ایجــاد
خوابآلودگــی شــدید ،منجــر بــه کاهــش کیفیــت
زندگــی بیمــاران نمیگردنــد .از ایــن رو ،داروهای جدید
(ماننــد داروهــای پزشــکی دقیــق یــا شخصیســازی
شــده) کــه دارای اثربخشــی بهتــر (یعنی اثربخشــی در
درصــد بیشــتری از مصــرف کننــدگان) و هزینههــای
کمتــر هســتند ،میتواننــد باعــث اســتفاده بهتــر از
منابــع ســامت گردنــد .هزینههــای کمتــر مــورد نیــاز
بـرای مدیریــت عـوارض جانبــی دارویــی و هزینههای
کمتــر ناشــی از هزینهکــرد در افـرادی کــه دارو در آنها
تاثیــری نـدارد ،دو علــت مهمــی هســتند کــه داروهای
جدیــد میتواننــد بــا آنهــا منجــر بــه اســتفاده کارآتــر
از منابــع نظــام ســامت گردنــد (.)6
ایــن موضــوع گاه میتوانــد آنقــدر بــه نفــع
داروی جدیــد باشــد کــه نــه تنهــا اســتفاده منابــع
کارآتــر گــردد بلکــه صرفهجویــی در منابــع هــم
اتفــاق بیافتــد .داروی اثربخشتــری را فــرض کنیــد
کــه گرچــه قیمــت واحــد آن گرانتــر اســت ،از
بســیاری از هزینههــای دیگــر ماننــد هزینههــای
بســتری و جراحــی و ســایر مداخــات گرانقیمــت
جلوگیــری میکنــد .ایــن دارو اثربخشتــر و بــرای
نظــام ســامت ،کــم هزینهتــر اســت و انتخــاب
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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مطلوبــی بــرای نظــام ســامت میباشــد .در ایــن
شــرایط در جایگزیــن کــردن ایــن دارو بــا داروهــای
قدیمیتــر مشــابه ،نبایــد شــک نمــود.
بــا توجــه بــه مــواردی کــه گفتــه شــد ،بســته
نگــه داشــتن فهرســت دارویــی ،محــروم کــردن
جامعــه از پیشــرفتهای بشــری در راســتای
ارتقــای ســامت ،پیشــگیری ،درمــان ،بازتوانــی،
افزایــش کیفیــت زندگــی و حتــی کاهــش
هزینههــای مدیریــت بیمــاری خواهــد بــود.
بیماریهــای جدیــد ،مقاومتهــای ایجــاد شــده
بــه داروهــای قبلــی و فهــم بیشــتر از موقعیتهــای
ســامت کــه مــا را قــادر بــه درمــان بیماریهایــی
میکنــد کــه قبــا قــادر نبودیــم و تــاش بــرای
تولیــد داروهــای بــا اثربخشــی بهتــر و عــوارض
کمتــر نــه تنهــا بــه مثابــه خــون در رگهــای یــک
نظــام ســامت کارآ بایــد جــاری باشــند ،بلکــه
زندگــی و پویایــی صنایــع دارویــی هــم وابســته بــه
ایــن جریــان میباشــد.
چنانچــه میدانیــد ،ایــران در ســالهای قبــل
از انقــاب اســامی بــا  40کارخانــه داروســازی
کــه اغلــب شــعب کارخانجــات چنــد ملیتــیبودهانــد -در حــدود  30درصــد بــازار دارویــی خــود
را بهصــورت تحــت لیســانس تامیــن میکــرده
اســت .ایــن صنعــت پــس از انقــاب اســامی و
خــروج شــرکتهای چندملیتــی از ایــران تولیــد
محصــوالت خــود را در قالــب طــرح ژنریــک
ادامــه داد ( )7و موفقیتهــای چشــمگیری را در
زمینــه ارتقــای دسترســی و کاهــش قیمــت کســب
نمــود و توانســت تــا بیــش از  95درصــد بــازار
داخلــی را تامیــن نمایــد ( )8اکنــون بیــش از 100
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کارخانــه داروســازی فعــال بــا دانــش بومــی در
کشــور درحــال فعالیــت هســتند کــه بقــای مالــی
و تکنولوژیــک آنهــا بــرای حضــور در بازاهــای
داخلــی و بینالمللــی وابســته بــه فعــال بــودن
واحدهــای تحقیــق و توســعه درخصــوص توســعه
مولکولهــای جدیــد دارویــی اســت.
ایــن موضــوع نــه تنهــا بــر صنایــع دارویــی
تاثیرگـذار اســت بلکه بــر صنایــع وابســته ،مراکز علمی
پژوهشــی و دانشــگاهها هــم تاثیرگذار اســت .کشــوری
کــه بــه دنبــال اســتفاده از مولکولهــای دارویــی جدید
نباشــد ،توجیهــی بـرای فعالیتهــای علمی پژوهشــی
در دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی نخواهــد داشــت.
توســعه محصــوالت جدیــد بهصــورت گســتردهای
بهعنـوان جــزء اصلی موفقیــت پایـدار در تجــارت درآمده
اســت .محصــوالت جدیــد که براســاس مطالعــات بیش
از یــک ســوم فــروش شــرکتها را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد و بـرای بقــای شــرکتها خصوصــا در صنایع
بــا تکنولــوژی باال ضــروری هســتند (.)9
توســعه محصــوالت جدیــد دارویــی نــه تنهــا از
منظــر شــرکتها بلکــه از منظــر دولتهــا نیــز دارای
اهمیــت میباشــد .سیاســتگذاری در جهــت تولیــد
داروهــای جدیــد بــا ارزش بــاال و هزینــه اثربخــش،
چنانچــه گفتیــم میتوانــد یکــی از سیاسـتهای مهم
در هزینهکــرد کارآی منابــع دارویــی در نظــام ســامت
باشــد .دولــت بــرای کنتــرل هزینههــای دارویــی،
سیاسـتهایی از قبیــل جایگزینــی داروهــای ژنریــک
بــه جای برند ( ،)10اعمــال محدودیــت روی واردات دارو
و کنتــرل قیمتهــا را در پیــش گرفته اســت .امــا اعمال
سیاســتهایی بــرای افزایــش توســعه محصــوالت
جدیــد دارویــی بــا ارزش بــاال کــه منجــر بــه هزینــه

دکتر نازیال یوسفی

اثربخشــی بیشــتر خواهد بــود ،چنـدان مورد توجــه قرار
نگرفتــه اســت .درحالــی کــه شـواهد نشــان میدهــد
کــه داروهــای جدیــد و محصــوالت نوآورانــه میتوانــد
بــا جایگزیــن نمــودن داروهــای با قیمــت بــاال و هزینه
اثربخشــی کــم بــا داروهــای جدیــد هزینــه اثربخــش
بــر اقتصــاد ســامت مؤثــر باشــد .گرچــه در ایــن میان
کارخانههــای داروســازی بــا توســعه محصــوالت جدید
نوآورانــه میتواننــد عــاوه بــر ایجــاد مزیــت رقابتــی
بــرای خــود در کنتــرل هزینههــای دارویــی نقــش
مؤثــری داشــته باشــند (.)11
فــرآوردهای کــه یــک منفعــت ویــژه را بــرای
ســامت جامعــه ایجــاد کنــد .نســبت بــه فرآوردههای
مشــابه هزینــه اثربخشتــر بــوده ،منجــر بــه اســتفاده
بهتــر از منابــع میگــردد .چنیــن فــرآوردهای منجــر به
کاهــش چشــمگیر هزینههــای ســامت میگــردد و
عــاوه بــر مصــرف کننــدگان ،بــرای اعضــای نظــام
ســامت (سیاســتگذاران و تجویزکننــدگان) دارای
جذابیــت باالتــری خواهــد بــود (.)12
در ســالهای  1397تــا  1400کــه فهرســت
رســمی داروهــای ایــران بســته بــود ،بیمــاران
داروهــای جدیــد مــورد نیــاز خــود را کــه هنــوز

در فهرســت دارویــی وارد نشــده بودنــد ،از طریــق
واردات تکنســخهای تامیــن میکردنــد و از جهــات
فرآینــد تامیــن و هزینــه ،ســختیهای بیشــتری را
متحمــل میشــدند ،پــول پرداخــت شــده بــرای
ایــن داروهــا مســتقیما بــه خــارج از کشــور میرفــت
و تولیدکننــدگان داخلــی هیــچ ســهمی از ایــن بــازار
نداشــتند و ســازمان غــذا و دارو نمیتوانســت نقــش
نظارتــی خــود را بــرای کنترلهــای کیفــی و قیمتی
کــه روی داروهــای ثبــت شــده اعمــال مینمایــد،
روی ایــن داروهــا اعمــال کنــد.
از ایــن رو ،بــاز بــودن فهرســت دارویــی کشــور
بیشــک خواســت تمــام ذینفعــان مربــوط ،یعنــی
بیمــاران ،صنایع دارویی و سیاسـتگذاران نظام ســامت
میباشــد و بســته بــودن آن ،ســبب ایجــاد تبعــات منفی
بــر نظــام دارویــی و ســامت کشــور در کوتاهمــدت،
میا نمــدت و درازمــدت اســت کــه بخشــی از این تبعات
روی بیمــاران از لحــاظ طــول عمــر و کیفیــت زندگــی،
اه ـداف نظــام ســامت از نظــر دسترســی و کیفیــت،
بقــای صنایــع دارویــی داخلــی ،پویایی مراکز دانشــگاهی
و تحقیقاتی ،هزینه کرد کارآی منابع ســامت در نوشــتار
بــاال ،مــورد اشــاره قـرار گرفــت.
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