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چنــد تــن از دوســتان بنــده کــه از دانشــجویان
خــوب داروســازی میباشــند ،بارهــا بــر مــن خــرده
گرفتهانــد کــه چــرا بــه تازگــی در ســرمقاالت
ماهنامــه دارویــی رازی ،بــه جــای پرداختــن بــه
مســایل و مشــکالت جامعــه داروســازی بــه طــرح
مطالــب علمــی میپــردازم .ایشــان بهطــور مکــرر
و حتــی گاهــی بــا پرخــاش ایــن نکتــه را متذکــر
شــدهاند و مــن هربــار ســکوت کــردهام امــا
مناســب دیــدم کــه در ایــن شــرایط ،یــک بــار و
بهطــور کامــل علــت ایــن ســکوت را بیــان دارم.
ســالهای پــس از انقــاب اســامی ،بــه
خاطــر تحریمهــای گوناگــون ،جنــگ تحمیلــی
و مشــکالت اقتصــادی ایــن دوران ،کمبودهــای
زیــادی در زمینــه دارو مشــاهده میگردیــد ،بــه
گونــهای کــه بســیاری از مدیــران اجرایــی آن
مقطــع بــه جــای ارایــه طرحهــای بلندمــدت،
بیشــتر بــه حــل مشــکالت روزمــره مشــغول
بودنــد و تمامــی تالششــان صــرف آن میشــد

تــا مــواد اولیــه و دارو در حــد کفایــت در کشــور
وجــود داشــته باشــد .بنابرايــن ،گاهــی طرحهــای
مناســب و زمانــی اندیشــههای نامناســب را بــه
نظــام دارویــی چســباندهاند.
یکــی از طرحهــای خــوب عرضــه شــده در آن
زمــان ،اســتفاده از داروخانههــای خــاص بهعنــوان
داروخانههــای منتخــب بــود .داروخانههــای منتخــب
کــه معروفتریــن آنهــا داروخانــه ســیزده آبــان
میباشــد ،تــا چنــد ســال پیــش بیشــترین بــار را برای
توزیــع عادالنــه دارو در بیــن بیمــاران و رهایــی آنان از
ســردرگمی بــازی میکردنــد و باعــث میشــدند کــه
بیمــاران تاحدی از شــر بــازار ســیاه دارو (ناصرخســرو)
و داروهــای تاریــخ گذشــته یــا خــراب ایــن بــازار
مصــون بماننــد .کارکنــان ایــن داروخانههــا کــه
بخشــی از آنهــا دانشــجویان داروســازی و اســاتید
دانشــگاه بودنــد ،بــدون هیچگونــه چشمداشــتی بــا
تمامــی تــوان بــه کمــک بيمــاران میپرداختنــد و
طــی ایــن ســالها ،داروخانههــای منتخــب تبدیــل
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بــه مراکــز مــورد وثــوق و اطمینــان مــردم گردیدنــد و
در حــال حاضــر کــه کمبــود دارو بهصــورت آنچنانی
وجــود نــدارد ،هنــوز مــردم از راههــای دور و نزدیــک
راهــی ایــن دارخانههــا میشــوند .البتــه ،بایــد
گذشــت از ایــن کــه داروخانههــای منتخــب دســتمزد
زحمــات و تالشهــای ایــن ســالها را گرفتنــد و
بهعنــوان عامــل کمبــود دارو معرفــی گردیدنــد.
یکــی از وصلههــای غلــط و طرحهــای
نادرســت کــه در آن دوران پایهریــزی شــد و بــه
نظــام دارویــی ایــران چســبید ،طــرح ســهمی هبندی
داروخانههــا و اســتانها بــود کــه شــاید در آن
زمــان بــه خاطــر کمبــود دارو ضــرورت داشــت
امــا قانونمنــد و همــه جانبــه نبــود .بهعنــوان
مثــال ،داروخانــهای در مرکــز شــهر ســهمیه ۲
دارد و داروخانــه دیگــری در مناطــق حاشــیهای
نیــز ســهمیه  ۲و ایــن عامــل باعــث میشــود
کــه داروخانــه اول ،همیشــه کمتــر از میــزان الزم
دارو داشــته باشــد و داروخانــه دوم بیــش از حــد
الزم کــه بــه نوبــه خــود باعــث توزیــع مجــدد
( )Redistributionدارو میگــردد .داروخانــهای
کــه در نزدیکــی تعــداد زیــادی پزشــک قلــب وجود
دارد ،همــان میــزان ســهمیه داروی قلبــی دریافــت
میکنــد کــه داروخانههــای دیگــر و داروخانــهای
کــه در شــهر رشــت قــرار دارد بــه خاطــر رطوبت و
نــوع کشــاورزی منطقــه بیشــتر نیــاز بــه داروهــای
ضدالتهــاب و آنتیروماتوییــد دارد کــه اغلــب ایــن
داروهــا را از داروخانــه شــهرهای دیگــر و بــا مبادلــه
دارو تأمیــن میکنــد .یکــی از دوســتان بــه طنــز
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میگفــت« :مــن نمیدانــم ،اگــر ایــن مبادلــه بيــن
داروخانههــا نبــود ،مســؤوالن دارویــی چگونــه از
پــس کمبودهــای رنگارنــگ و در پــارهای مــوارد
زیــاد بــود و خــراب شــدن داروهــای ناشــی از طرح
ســهمیه بنــدی داروخانههــا برمیآمدنــد».
در اواخــر ســال  ۱۳۶۵و اوایــل ســال ،۱۳۶۶
عــدهای فکــر کردنــد کــه وزارت آمــوزش عالــی
بلــد نیســت تــا دانشــجوی پزشــکی ،داروســازی و
دندانپزشــکی تولیــد کنــد ،آنهــا اعتقــاد داشــتند
کــه آمــوزش ایــن گــروه بایــد بهصــورت کاربــردی
باشــد و اعضــای جامعــه پزشــکی بایــد تعهــد خدمت
داشــته باشــند .بنابرایــن ،تــاش کردنــد تا بــه وزارت
آمــوزش عالــی یــاد بدهنــد چگونــه میتــوان تولیــد
انبــوه پزشــک ،متخصــص ،داروســاز و دندانپزشــک
داشــت .در آن زمــان هــر چــه گفتنــد و گفتيــم،
هیچکــس گــوش نــداد تــا نتیجــه آن شــد کــه در
حــال حاضــر افــراد بـیکار ایــن گــروه به کشــورهای
دیگــر مهاجــرت میکننــد (روزانــه بیــش از  ۱۵نفــر
از متخصصــان رشــتههای مختلــف جامعه پزشــکی)
کــه ایــن خــود نوعــی اعتــراض و دادخواســت
نانوشــته میباشــد و یــا ایــن کــه متخصصــان
ب ـیکار بــه شــغلهای دیگــر میپردازنــد .از ســوی
دیگــر ،مســير آمــوزش در دانشــگاهها همچنــان
بــدون توجــه بــه نقشهــای مختلــف اعضــای
جامعــه پزشــکی ادامــه یافــت و بــاز هــر چــه گفتيــم
و گفتنــد ،هیچکــس گــوش نکــرد.
در حــدود ســالهای  ،۱۳۶۹ -۷۰ســازمان
صنایــع ملــی تعــداد زیــادی از کارخانههــای
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داروســازی را بهصــورت ســهامی و بــورس بــه
فــروش رســاند ،در ایــن مقطــع هــر چــه فریــاد
زدنــد و فریــاد زدیــم کــه ژنریــک همانگونــه کــه
دیــروزی داشــت ،امــروزی دارد و فردایــی و بایــد آن
را بــا ایــن تحــوالت زمانــی منطبــق کــرد ،ژنریــک
دیــروز براســاس کارخانجــات دولتــی طراحــی شــده
بــود و ...هیــچ کــس گــوش جــان بــه ایــن حرفهــا
نســپرد.
ایــن وصلــه چســبانیها همچنــان ادامــه
داشــت و دارد و ادعــای هــر کــس در مــورد
طــرح پیشــنهادی خــود آن اســت کــه ایــن طــرح
برگرفتــه از نظــام دارویــی فــان یــا بهمــان کشــور
غربــی اســت .ایــن ادعاهــا چقــدر صحــت دارد؛
مهــم نیســت .زبــرا اگــر اینگونــه باشــد ،بایــد
گفــت آن طــرح بــرای آن کشــور بــا مختصــات
جغرافیایــی ،طبیعــی ،اقتصــادی۔ فرهنگــی و...
خــاص خــودش طــرح خوبــی اســت و حتمــا
نمیتوانــد بــرای کشــور مــا طــرح خوبــی باشــد
همــه ایــن عوامــل نظــام دارویــی مــا را تبدیــل بــه
نمایشــگاه بینالمللــی کــرده کــه هــر کشــوری
اروپایــی غرفــهای در آن دارد.
طــی ســالهای اخیــر نیــز بــا همیــن ادعا شــاهد
طرحهــا و آییننامههــای گوناگونــی هســتیم کــه یــا
هیــچگاه قبــل از اعــام مــورد نظــر خواهــی قــرار
نگرفتهانــد یــا اگــر نظرخواهــی شــدهاند ،اهمیتــی بــه
آن ندادهانــد .آییننامــه جديــد تاســيس داروخانههــا
کــه عیــوب متعــددی دارد ،یکــی از همیــن مــوارد
اســت .نگارنــده قصــد نقــد ایــن آییننامــه را نــدارد

و فقــط بــه دو نکتــه اشــاره نمــوده و نقــد کامــل را بــه
دوســتان دیگــر میســپارم .نکتــه اول آن اســت کــه
یــک داروســاز بــرای تاســیس داروخانــه در شــهرهای
بــزرگ نیــاز بــه  ۲۷۵۰امتیــاز دارد تــا پــس از آن بتواند
فقــط درخواســت تاســیس داروخانــه نماید .حــال ،چند
ســال دیگــر بایــد منتظــر دریافــت مجــوز تاســیس
داروخانــه باشــد ،و ا ...العلــم .تربیــت ایــن تعــداد زیــاد
داروســاز بــا حجــم ثابــت کارخانههــا و دیگــر مراکــز
دارویــی بــرای اشــتغال آنــان و در نظــر گرفتــن عــدد
بســیار خوشبینانــه  ۳۰ -۴۰درصــد اشــتغال در ایــن
مراکــز ،بیانگــر آن اســت کــه  ۶۰ -۷۰درصــد جوانــان
بایــد در صفــوف دريافــت امتیــاز و نوبــت تاســیس پیر
شــوند و یــا شــاید کــه...
نکتــه دوم آن کــه ایــن طــرح باعــث میشــود
تــا تجمــع داروســازان در شــهرهای بــزرگ و
بهطــور مقطعــی در شــهرهای محــروم افزایــش
یابــد .بــه عبــارت دیگــر ،دکترهــای داروســاز جوان
بــرای آن کــه بتواننــد بــه ســرعت امتیــاز مــورد
نیــاز خــود را دریافــت کننــد ،بــه شــهرهای محروم
میرونــد و بعــد از آن ،بــرای تاســیس داروخانــه
روانــه شــهرهای بــزرگ و دانشــگاهی و شــهرهای
بینابینــی خالــی از دکترهــای داروســاز میشــوند.
از دیگــر طرحهــا ،فكــر تاســيس بنكداریهــای
دارویــی میباشــد .در جلســهای کــه در اســفند
 ۱۳۸۰در ایــن مــورد برپــا شــد ،تمامــی مســؤوالن
شــرکتهای پخــش بــا دالیلــی گوناگــون ایــن
طــرح را رد کردنــد .بــر ایــن اســاس کســانی کــه
بتواننــد چنیــن بنکداریهایــی را بچرخاننــد بایــد
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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از ســرمایه زیــادی برخــوردار باشــند کــه بهطــور
طبیعــی یــک داروســاز تــازه فــارغ التحصیــل شــده
یــا حتــی داروســازی کــه ســالها کار کــرده اســت،
دارای چنیــن ســرمایهای نیســت و باتوجــه بــه
هزینههــای عملیاتــی ،مالیــات ،خــواب پــول و،..
ســود ناشــی از چنیــن ســرمایهگذاری در بهتریــن
حالــت در حــدود  ۰/۵ -۱درصــد اســت کــه هیــچ
ســرمایه دار عاقــل و ســالمی (بــه لحــاظ کاری)
حاضــر بــه چنیــن ســرمایهگذاری نمیباشــد.
از طــرف دیگــر ،رشــد قیمــت داروهــا کــه بــا
در نظــر گرفتــن محاســبات خوشبینانــه نســبت
بــه ســال  ،۵۶در مقایســه بــا شــاخص میانگیــن
اعــام گردیــده و توســط بانــک مرکــزی ،بســیار
انــدک اســت (اگــر رشــد قیمتهــا نســبت بــه
ســال  ۵۶عــدد  ۱۰۰فــرض شــود ،رشــد قیمــت
داروهــا در حــدود  ۸-۱۰اســت) ،همیــن عامــل در
رونــد طوالنــی مــدت باعــث اقتصــاد بیمارگونــه
در صنعــت داروســازی ،شــرکتهای توزیعــی و
داروخانههــا گردیــده اســت و چنانچــه ایــن رونــد
همچنــان ادامــه یابــد ،در آینــدهای نــه چنــدان دور
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شــاهد فروپاشــی اقتصــاد دارو خواهیــم بــود .جالــب
توجــه آن کــه حتــی در ایــن شــرایط حــق فنــی
داروســاز را حــق زور میخواننــد.
چنانکــه مشــاهده میگــردد ،نظــام دارویــی
ایــران برخــاف نامــش بــه هیچوجــه دارای یــک
ســاختار سیســتمیک و قانونمنــد نیســت و بیشــتر
بــه یــک جمــع ســاده از وصلههــای متعــدد شــبیه
اســت تا یــک جمــع ارگانیــک بــا پیوندهــای درونی.
ایــن انــدک کــه خواندیــد ،حدیــث عشــق
و عاشــقی و بیمــاری دل آنــان بــود کــه هــر چــه
گفتنــد کســی نشــنید و حدیثــی بــود از دل دردمندی
کــه یــا خوانــده نشــد يــا بــا بیاعتنایــی از کنــار آن
گذشــتهاند و میگذرنــد ،پــس بــه یــاد ســخن شــیخ
اجــل ســعدی بایــد بــا دل دردمنــد گفــت« :دو چیــز
طیــره عقــل اســت :خموشــی بــه هنــگام گفتــن و
گفتــن بــه هنــگام خاموشــی ».و در یــک کالم:
عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل
چون قلم اندر نوشتن میشتافت
چون به عشق آمد ،قلم برخود شکافت
دکتر مجتبی سرکندی
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در ششــمین و آخریــن قســمت از ایــن مقــاالت
و در دومیــن بخــش از بررســی شــرکتهای
بیوفارماســیوتیکال ،پنــج شــرکت دیگــر را بــه شــما
معرفــی میکنیــم کــه در ردههــای پنجــم تــا
دهــم شــرکتهای عمــده بیوفارماســیوتیکال در
ســال  ۲۰۰۰قــرار داشــتهاند.
Genzyme General
تعداد شاغالن ۴۴۳۴ :نفر
سال تأسيس۱۹۸۱ :

درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۶۰۰ :میلیــون
دالر بــا  ۲۳درصــد افزایــش
درآمــد کل ۷۵۲ :میلیــون دالر بــا  ۱۸درصــد
افزایــش
درآمــد از طریــق  ۷ :Royalityمیلیــون دالر،
رده دهــم دنیــا در ســال ۲۰۰۰
درآمــد خالــص ۱۲۱ :میلیــون دالر بــا
 ۱۸درصد کاهش
بودجــه  ۱۱۳ :R&Dمیلیــون دالر بــا  ۱۴درصــد
افزایش
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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تعــداد شــاغالن ذکرشــده مربــوط بــه شــرکت
 Genzyme Cropاســت کــه Genzyme General
وابســته بــه آن میباشــد .در ضمــن ،ایــن
شــرکت عــاوه بــر بودجــه  R&Dذکــر شــده مبلغ
 ۱۱۸میلیــون دالر نیــز بــرای تصاحــب طرحهــای
تحقیــق و توســعه شــرکت Gel- Texپرداختــه
و درنهایــت ،اقــدام بــه خریــد ایــن شــرکت
نموده است.
داروهــای در حــال ثبــتFabrazyme :
(درمــان )Fabry
داروهــای در دســت مطالعــه تــا مرحلــه :IIB
( NeuroCell- PDپارکینســون) و Aldurazyme
()mucopolysaccharidosis 1
طرحهــای مطالعاتــی اولیــهGenzyme :
 Generalدر زمینــه بیمــاری  ،pompeآنژیــوادم
ارثــی و اســکلرودرم مطالعــه میکنــد.
داروهــای پرفــروش :پرفروشتریــن داروی
ایــن رکــت  Cerezyme / Ceredaseاســت کــه
در درمــان بیمــاری گوشــه ( )Gaucherتجویــز و
فــروش آن در ســال  ۲۰۰۰بالــغ بــر  ۵۳۷میلیــون
دالر بــوده اســت .ایــن رقــم بــا  ۱۲درصــد افزایــش
 ۷۸درصــد درآمــد دارویــی شــرکت را تشــکیل
میدهــد ،در حالــی کــه در ســال قبــل از آن،
 ۸۶درصــد درآمــد دارویــی از طریــق فــروش ایــن
دارو بــوده اســت.
اولیــن هــدف  Genzyme Cropگســترش
توانایــی و امکانــات تولیــد بــه منظــور پاسـخگویی
بــه نیــاز کنونــی بــازار و عرضــه فرآوردههــای
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جدیــد ایــن شــرکت اســت .در حــال حاضــر،
 Genzyme Cropدر چهــارده نقطــه مختلــف
آمریــکا و اروپــا تولیــد داشــته و شــرکت در نظــر
دارد کارخانــه مجهــز و جدیــدی در میامــی آمریــکا
بــرای تولیــد پروتئینهــای نوترکیــب ایجــاد کنــد.
کارخانــه مذکــور کــه ســاخت آن تــا ســال ۲۰۰۴
طــول خواهــد کشــید شــامل امکانــات تولیــد،
البراتورهــای مجهــز  R&Dو بخشهــای اداری
خواهــد بــود .امکانــات مشــابهی نیــز تــا اواســط
ســال  ۲۰۰۳در ایرلنــد برپــا خواهــد شــد.
با توجــه بــه اینکــه داروی پرفــروش Cerezyme
تــا ســال  2002رقیــب جدیــدی در بــازار خواهد داشــت،
شــرکت  Genzymeدر پــی آن اســت کــه تــا آن زمان
دارو یــا داروهــای جدیــدی بــه بــازار عرضه کنــد .داروی
جدیــد درمان بیماری گوشــه توســط شــرکت Oxford
 Glycoscienceدر حــال ثبت اســت.
امیــد اول  Genzymeقــرص Renagel
اســت کــه در درمــان امــراض کلیــوی
مصــرف و ایــن شــرکت بــا همــکاری
شــرکت  Geltex pharmaceuticalsمطالعه روی آن
را انجــام داده اســت .امیــد بــه موفقیــت ایــن دارو بــه
حدی اســت کــه  Genzymeکارخانه در حال تأســیس
خــود در ایرلنــد را بــه تولیــد ایــن دارو اختصــاص خواهد
داد .گفتــه میشــود عرضــه  Renagelمهمتریــن
پیشــرفت در درمــان بیمــاران دیالیــزی پــس از عرضــه
 Epogenخواهــد بــود Genzyme .انتظــار دارد
 Renagelطــی پنــج ســال اول حضــور در بــازار بــه
فــروش پانصــد میلیــون دالر و پس از ده ســال بــه فروش
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بــاالی یک میلیارد دالر دســت یابـد .فــروش Renagelدر
ســال ۱۹۹۹بیســت میلیــون دالر و در ســال ۲۰۰۰بــا۱۶۰
درصــد افزایــش بــه  ۵۶میلیــون دالر رســیده اســت.

 Genzymeدر مــاه آوریــل ســال ۲۰۰۱
شــرکت برزیلــی  Lisfarmaرا خریــد کــه هــدف از
آن دســتیابی بــه بــازار ایــن کشــور بــرای فــروش
 Renagelبــوده اســت.
امیــد دیگــر  Genzymeداروی Fabrazyme
اســت کــه نوعــی درمــان آنزیمــی جایگزیــن بــرای
درمــان بیمــاری  Fabryاســت FDA .بررســی پرونده
ثبــت ایــن دارو را بهصــورت خــارج از نوبــت پذیرفتــه
اســت .ایــن قانــون شــامل داروهایــی میشــود کــه
بــرای درمــان امــراض بســیار خطرنــاک و کشــنده
عرضــه میشــوند .در صــورت تاییــد  FDAشــرکت
موظــف اســت یــک مرحلــه اضافــی (مرحلــه)IV
مطالعــات بالینــی بــا مطالعــات پــس از تاییــد
( )approval -postرا روی دارو انجام دهد.

 Genzymeeباهمــکاری شــرکت
 brige Antibody Technologyاز ســپتامبر
ســال  ۲۰۰۰مطالعاتــی را روی آنتیبادیهــای
منوکلونــال انســانی شــروع کردهانــد کــه هــدف
اصلــی ایــن مطالعــات یافتــن درمانــی بــرای
اســکلرودرم منتشــر میباشــد .حــدوداً ۲۰۰,۰۰۰
نفــر در دنیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند.
درمــان فیبروزهــای ریــوی ،کلیــوی و کبــدی و
همچنیــن اشــکال خاصــی از ســرطان اهــداف
بعــدی مطالعــات فــوق هســتند.
 Genzymeهمچنــان از مــاه مــه ســال ۲۰۰۱
وارد همــکاری بــا شــرکت  Zentarisآلمــان شــده
اســت کــه بهطــور اختصاصــی روی پپتیدهــای مؤثر
در درمــان ســرطان و بیماریهــای غــددی مطالعــه
میکنــد Zentaris .وابســته بــه شــرکتAsta -
 Medicaآلمــان از گــروه  Degussaاســت .برابــر
توافــق  Genzymeدر ضمــن همــکاری در مطالعات
مربوطــه ،تولیــد و عرضــه نهایــی مــواد اولیــه تولیــد
شــده توســط  Zetarisرا انجــام خواهــد داد.
�Cam
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Chiron Corp
تعداد شاغالن ۳۴۲۲ :نفر
سال تأسيس۱۹۸۱ :
درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۵۸۵ :میلیــون
دالر بــا  ۴۷درصــد افزایــش
درآمد کل ۹۷۲ :میلیون دالر با  ۲۷درصد افزایش
درآمــد از طریــق  ۵۱ :Royalityمیلیــون دالر،
رده ششــم دنیــا در ســال ۲۰۰۰
درآمــد خالــص ۱۶ :میلیــون دالر بــا  ۸۸درصــد
کاهش
بودجه  ۲۹۹ :R&Dدالر با  ۲درصد کاهش
از  ۵۸۵میلیــون دالر فــروش  ۲۴۰میلیــون دالر
مربــوط بــه دارو و  ۳۴۵میلیــون دالر مربــوط بــه
واکســن بــوده اســت .فــروش دارو  ۲۸درصــد و
فــروش واکســن  ۶۵درصــد افزایــش داشــته اســت.
داروهــای ثبــت شــده جدیــدporcleix :
(آزمونهــای Menyugate ،)HIV / HCV
(مننژیــت ،ثبــت در انگلســتان) و TOBI
(آنتیبیوتیک ،ثبت در )EU
داروهــای در دســت مطالعــه تــا مرحلــه :IIB
( proleukinایــدز) و .)Sepsis) Tifacogin
طرحهــای مطالعاتــی اولیــه Chiron :بــرای
درمــان بیمــاری عــروق محیطی ،واکســن هپاتیــت ،B
عفونــت پســودومونال ریــه فرآوردههایــی را در
دســت مطالعــه دارد.
داروهای پرفروش و درصد افزایش فروش آنها:
)Proleukin (cancer
($ 113 million )+1%
ن
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)TOBI (antibiotic
($ 86 million )+43%
ن

 Chironدر ســالهای  ۱۹۹۹و  ۲۰۰۰بــه
ترتیــب  ۶۰و  ۴۷درصــد از درآمــد دارویــی خــود را از
محــل فــروش ایــن اقــام بــه دســت آورده اســت.
مهمتریــن تغییــر در ســاختار شــرکت Chiron
در ســال ۲۰۰۰خریــد شــرکت Patho Genesis
بــه مبلــغ  ۷۲۰میلیــون دالر بــوده اســت کــه TOBI
محصــول مهــم آن در بــازار محســوب میشــود.
رقــم  ۸۶میلیــون دالر ذکــر شــده نیــز مربــوط بــه
فــروش ایــن دارو طــی ســه ماهــه پایانی ســال ۲۰۰۰
بــوده اســت .ایــن خریــد موجــب شــد کــه Chiron
از موقعیــت خوبــی در زمینــه مطالعــات و درمــان
بیماریهــای عفونــی و ســرطان برخــوردار شــود.
 Chironقــراردادی بــا شــرکت Aventis
 pasteur MSDامضــاء کــرده اســت کــه شــامل
همــکاری بــرای بازاریابــی و فــروش دو واکســن
 Menjugateو ( Fluadواکســن آنفوالنــزا)
میشــود .واکســن  Menjugateدر آوریــل ۲۰۰۱
در کانــادا نیــز بــه ثبــت رســیده اســت.
همچنیــن  Chironاز ســال  ۲۰۰۰باشــرکت
گالکسواســمیت کالیــن نیز در مــورد عرضــه داروهای
جدیــد ب ـرای درمــان  HIVهمــکاری میکنــد.
 Chironاز ســال  ۲۰۰۰همــکاری متقابلــی
را بــا شــرکت ســنگاپوری pharmBio Crowth
 Fundبــرای انجــام مطالعــات مشــترک ژنتیکــی
شــروع کــرده اســت ولــی پــس از آن تســهیالت
تولیــد فرآوردههــای ژنتیکــی خــود را در سـندیگو
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کالیفرنیــا بــه قیمــت  4/8میلیــون دالر بــه شــركت
دیگــری واگــذار کــرد.
پــروژه مشــترک دیگــر  Chironکــه از مــاه
مــه ســال  ۲۰۰۱شــروع شــده اســت ،همــکاری
بــا شــرکت  Rhein Biotech NVبــرای تحقیــق،
تولیــد و بازاریابــی واکســنهای چندگانــه اطفــال
اســت .طــی ایــن همــکاری  chironآنتیژنهــای
دیفتــری ،کــزاز ،ســیاه ســرفه ( )DPTو هموفیلــوس
آنفوالنــزای نــوع  )Hib) Bرا فراهــم کــرده و
شــرکت  Biotechبــا اســتفاده از تســهیالت خــود
در کــره جنوبــی فرآوردههــای نهایــی را تولیــد
خواهــد کــرد.

درآمــد از طریــق  ۴۵ :Royalityمیلیــون دالر بــا
 ۶۸درصــد افزایــش ،رده هفتــم دنیــا در ســال ۲۰۰۰
درآمــد خالــص ۱۴۵ :میلیــون دالر بــا ۵۶
درصــد کاهــش
بودجــه  ۶۰ :R&Dمیلیــون دالر بــا  ۱۱درصــد
افزایــش
داروهــای در دســت مطالعــه تــا مرحلــه HPV :IIB
 Vaccineثبــت (پاپیلومــا ویــروس انســانی)،
( MEDI 570پيونــد اعضــاء) و واکســن
عفونتهــای دســتگاه تناســلی
طرحهای در دســت مطالعه اولیهMedimmune:
بــرای تهیــه واکســنهای ،B16 panovirus
 streptococcus pneunomiaو بیمــاری الیــم
در حــال مطالعــه بــوده ،در ضمــن تهیــه داروهــای
جدیــد بــرای پیونــد اعضــاء نیــز از جملــه اهــداف
مطالعاتــی ایــن شــرکت اســت.
داروهای پرفروش و درصد افزایش فروش آنها:
)Synagis (lower respiratory tract
($ 427 million )+46%
ن

Medimmune
تعداد شاغالن ۷۹۰ :نفر
سال تأسیس۱۹۸۸ :
فــروش فرآوردههــای دارویــی ۴۹۶ :میلیــون
دالر بــا  ۳۹درصــد افزایــش
درآمــد کل ۴۵۰ :میلیــون دالر بــا  ۴۱درصــد
افزایــش

این دارو طی دو ســال  ۱۹۹۹و  ۲۰۰۰به ترتیب
 ۸۲و  ۸۶درصــد فــروش دارویــی Medimmune

را تشــکیل داده اســت .درآمــد  Medimmuneدر
ســال  ۲۰۰۰حــدود  ۴۱درصــد افزایــش داشــته کــه
عمدتــا بــه علــت افزایــش فــروش پنــج داروی
عمــده ایــن شــرکت یعنــی ،CytoGam ،Synagis
 RespiGam ،Ethyolو  Neutrexinبــوده اســت.
 Medimmuneگرچــه داروی جدیــدی در حــال
ثبــت نــدارد ،چنــد دارو را در دســت مطالعــه دارد
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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کــه امیــدوار اســت بــه زودی بــه بــازار عرضــه
کنــد .ایــن شــرکت در ســال  ۲۰۰۰امتیــاز واکســن
اســترپتوکوک پنومونیــا خــود را به گالکسواســمیت
كاليــن ( )GSKو داروی ضدســرطان تخمــدان خود
بــه نــام Hexalenرابــه شــركت MCl pharma
فروخــت GSK .پرداخــت مبلــغ  ۳۰میلیــون دالر و
مبلغــی از فــروش و  MCGI pharmaمبلــغ 712
میلیــون دالر بــه انضمــام بخشــی از فــروش تــا
ده ســال را تقبــل کردهانــد .مطالعــات در زمینــه
ســرطان از جملــه اهــداف اصلــی Medimmune
اســت و بــه منظــور تقویــت تــوان تحقیقاتــی
خــود در ســال  ۱۹۹۹شــرکت U.S.Bioscience
راخریــداری کــرده اســت کــه فــرآورده عمــده آن
 Ethyolاســت .ایــن دارو در کاهــش مــوارد بــروز
بعضــی عــوارض جانبــی حــاد و ســمی شــیمی
درمانــی تجویــز میشــود .امیــد اول در طرحهــای
تحقیقاتــی  Medimmuneیــک آنتیبــادی
منوکلونــال انســانی اســت بــه نــام MEDI 507
کــه توانایــی مهــار انتخابــی دســتگاه ایمنــی را دارا
میباشــد .مطالعــه روی کارآیــی دارو در درمــان
پســوریازیس شــروع شــده اســتMedimmune .
همچنیــن از ســال  ۲۰۰۰بهطــور مشــترک بــا
شــرکت  Alkermesمطالعــه روی فرموالســیون
استنشــاقی نوعــی آنتیبــادی منوکلونــال را شــروع
کــرده اســت کــه هــدف اصلــی آن درمــان عفونــت
ریوی ( Respiratery Synytiu Virus (RSVاســت.
 Alkermesمتخصــص در تکنولــوژی دارورســانی
ریــوی اســت .تولیــد آنتیبــادی یــا مولکولهــای
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نوترکیــب ضــد  IL-9بــرای مهــار عالیــم آســم و
سـ�ایر امـ�راض تنفسـ�ی از دیگـ�ر اهـ�دا ف�Medim
 muneاســت کــه موضــوع مطالعــات مشــترک آن
بــا شــرکت  Genaeraاســت.
دو داروی مهــم دیگــر در دســت مطالعــه
 Medimmuneعبارتنــد از :یــک واکســن بــرای
پیشــگیری از عفونتهــای دســتگاه تناســلی و
 Vitaxinکــه نوعــی آنتیبــادی اســت کــه در
درمــان ســرطان و آرتریــت روماتوییــد در دســت
بررســی و مطالعــه هســتند.
Millennium pharmaceuticals

تعداد شاغالن ۱۳۰۰ :نفر
سال تأسیس۱۹۹۳ :
درآمــد کل ۱۹۶ :میلیــون دالر بــا  ۷درصــد
افزایــش
درآمــد از طریــق  ۱۹۶ :Royalityمیلیــون دالر
بــاال درصــد افزایــش ،رده ســوم دنیا در ســال ۲۰۰۰
بودجــه  ۲۹۶ :R&Dمیلیــون دالر بــا  ۶۸درصــد
افزایش
درآمــد خالــص ایــن شــرکت در ســال ۲۰۰۰
حــدود  ۲۰۹میلیــون دالر کاهــش داشــته اســت.
داروی جدید ثبت شده( Campath :سرطان)
داروهــای در دســت مطالعــه تــا مرحلــه
 ،MS( campath :IIBپيونــد اعضــاء)LDpo2 ،
(روده ملتهب)( LDp977 ،آسم)
ایــن شــرکت همچنیــن چنــد طــرح مطالعاتــی
اولیــه در مــورد ســرطان و ســكته را در حال انجــام دارد.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

شــرکت  Millenniumبــا ارایــه طــرح G2P

یــا  Gene to patientمیکوشــد کــه بهصــورت
شــرکت بیوفارماســيوتيكالی بــا آتیــه درخشــان
نمــود يابــد .عمــده فعالیــت ایــن شــرکت در ســال
 ۲۰۰۰گســترش امکانــات تکنولوژیکــی و علمــی
آن بــوده اســت کــه هــدف ایــن اقــدام نیــز جلــب
نظــر مســاعد شــرکتهای داروســازی بــزرگ
جهــت همــکاری متقابــل میباشــد .اقدامــی کــه
درســال مذكــور منجــر بــه قــرارداد  ۴۵۰میلیــون
دالری بــا شــرکت  Aventisســوئیس گردیــد کــه
تولیــد و بازاریابــی داروهــای مــورد اســتفاده در
درمــان امــراض التهابــی تکنولوژیهــای جدیــد
دارورســانی ،انتقــال تجربیــات  Millenniumبــه
شــرکت سوئیســی در زمینــه بیوتکنولــوژی و نیــز
خریــد  ۲۵۰میلیــون دالر از ســهام Millennium
توســط  Aventisبــوده اســت.
 Millenniumدر مــاه مــارس ســال ۲۰۰۱
قــرارداد مشــابهی بــا شــرکت  Abbottمنعقــد

کــرد .کاربــرد مشــترک بانــک اطالعــات ژنتیکــی،
کشــف و تولیــد داروهــای جدیــد ضدچاقــی و
ضددیابــت از اهــداف مهــم قــرارداد مذکــور
اســت .هــدف دو شــرکت ایــن اســت کــه بــا بــه
کارگیــری  ۲۲۵محقــق در کنــار امکانــات الزم
ایــن طــرح بــه بزرگتریــن برنامــه مطالعاتــی
متابولیکــی دنیــا تبدیــل شــودMillennium .
همچنیــن باشــرکت Roche Diagnostics
از ســال  ۲۰۰۱بهطــور مشــترک جهــت
تحقیــق و توســعه روشهــا و فرآوردههــای
تشــخیص آرتریــت روماتوییــد همــکاری
میکنــد .طــرح مشــترک دیگــرMillennium
کــه از ســال  ۱۹۹۸شــروع شــده اســت بــا
شــرکت  Bayerآلمــان و براســاس تولیــد ژنتیکــی
مولکولهــای کوچــک بــوده اســت .طــی ایــن
طــرح ۴۶۵میلیــون دالری شــرکت Millennium
ورود  ۲۲۵ترکیــب دارویــی جدیــد را بــرای درمــان
امــراض قلبــی -عروقــی ،درد ،هماتولــوژی و
عفونتهــای ویروســی تولیــد و معرفــی و ســایر
مطالعــات بعــدی را انجــام خواهــد داد.
 Millenniumداروی  Campathرا کــه یــک
آنتیبــادی منوکلونــال انســانی اســت در مــاه مــه
سـ�ا ل ۲۰۰۱بــه تاییــد  FDAرســانیده اســتCam� .
 pathدر درمــان نوعــی لوســمی لنفوبالســتیک
مزمــن ( )B- CLLبــه کار مــیرودCampath .
محصــول مطالعــات مشــترک  Millenniumو
 llex Oncologyبــوده و توســط شــرکت Berlex
توزیــع میشــود .آنچــه موجــب نگرانــی مســؤوالن
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
34۹۱۸
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 Millenniumشــده اســت اتــكاء عمــده درآمــد
شــرکت بــر طرحهــای مطالعاتــی مشــترک و عــدم
عرضــه اقــام متعــدد دارویــی اســت.
Gilead Sciences

تعداد شاغالن ۸۵۰ :نفر
سال تأسیس۱۹۸۷ :
درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۱۵۰ :میلیــون
دالر بــا  ۷درصــد افزایــش
درآمــد کل ۱۹۶ :میلیــون دالر بــا  ۱۶درصــد
افزایــش
درآمــد از طریــق  ۲۵ :Royalityمیلیــون دالر بــا
 ۱۳۷درصــد افزایــش رتبــه نهــم دنیا در ســال ۲۰۰۰
کاهــش درآمــد خالــص ۵۶ :میلیــون دالر
همچنیــن در ســال  ۱۹۹۹نیــز  ۶۶میلیــون دالر
کاهــش درآمــد خالــص داشــته اســت.
بودجــه  ۱۳۲ :R&Dمیلیــون دالر بــا  ۱۹درصــد
افزایش
داروهای در حال ثبت( Tenofovir DF :ایدز)
داروهــای در حــال مطالعــه تــا مرحلــه :IIB
( Adefovir dipivoxilهپاتیــت  )Bو Cidecin
(ضدباکتــری)
 Gileadســه طــرح مطالعاتــی نیــز در زمینــه
ســرطان دارد کــه در مراحــل اولیــه مطالعــات
قــرار دارنــد.
داروهای پرفروش و درصد افزایش فروش آنها:
)Am Bisome(anti-fungal
($ 141 million )+9%
ن
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طــی دو ســال  ۱۹۹۹و  ۲۰۰۰شــرکت Gilead

بــه ترتیــب  ۹۲و  ۹۴درصــد درآمــد دارویــی خــود را
از محــل فــروش ایــن دارو بــه دســت آورده اســت.
 Gileadتاییــد  FDAبــرای چنــد داروی جدیــد
ضدعفونــت را بــه دســت آورده اســت و بدیــن
منظــور در حــال شــکلدهی بخــش بازاریابــی و
فــروش مســتقل خــود میباشــد Tenofovir .و
( Adefovir dipivoxilواکســن هپاتیــت  )Bاز جمله
ایــن اقــام هســتند Cidecin .نیــز دارویــی اســت
کــه توســط شــرکتCubist pharmaceuticals
تهیــه و حــق پخــش آتــی آن در  ۱۶کشــور اروپایی
بــه  Gileadواگذار شــده اســت.
 Gileadاحتمــاال تــا پایــان ســال  ۲۰۰۱تاییــد
 FDAو اروپایــی  Tenofovirرا بــه دســت آورد.
طـ�رح مشـ�ترک و عمـ�د ه Gileadداروی �Tamif
 luاســت کــه در ایــن زمینــه بــا شــرکت Roche
ســوئیس همــکاری میکنــد.
 FDAدر اکتبــر ســال  ۱۹۹۹ایــن دارو را بــرای
درمــان آنفوالنــزا  Aو  Bبالغيــن تایید کــرده و در نوامبر
 ۲۰۰۰کاربــرد آن بــرای پیشــگیری آنفوالنــزای  Aو B
بالغيــن و نوجوانــان نیــز بــه تاییــد  FDAرســید .ادامــه
مطالعــات موجــب شــد  FDAدر دســامبر  ۲۰۰۰کاربرد
آن در درمــان امــراض حــاد ناشــی از آنفوالنــزای  Aو
 Bدر کــودکان بــاالی یــک ســال نیــز تاییــد کنــد .در
ســال  ۲۰۰۰شــركت  Gileadمبلــغ  ۱۰میلیــون دالر
بابــت حــق  Royalityفــروش  Tamifulاز Roche
دریافــت کــرده و امیــدوار اســت کــه ایــن مبلــغ در
ســال  ۲۰۰۱تــا حــد قابــل توجهــی افزایــش یابــد.

 دکتر مجتبی سرکندی:گردآوری و تدوین
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به جای مقدمه
ایــن بــار تیتــر را نــه «مقدمــه» کــه
«بــه جــای مقدمــه» انتخــاب کــردم ،چــرا کــه
همــکار خوبــم آقــای دکتــر احمــد حســین آبــادی
همــراه بــا غزلــی کــه در ســال  ۶۸و در دوران
دانشــجویی ســرودهاند ،زحمــت مقدمــه را هــم
کشــیدهاند .از گلههــای ابتــدای مقدمــه ایشــان
کــه بگذریــم ،میمانــد وعــده ایشــان بــرای
ارســال مرتــب اشعارشــان كــه کمــاکان چشــم
انتظــار هســتیم .مجبــورم یــک بــار دیگــر ایــن
تذکــر را تکــرار کنــم کــه رازی بــه دلیــل اصــرار
در چــاپ بــه موقــع شــمارههای خــود ناچــار اســت
کــه حداقــل چهــار شــماره مجلــه را همیشــه آمــاده
بــرای چــاپ داشــته باشــد و چنانچــه مطلبــی در
نوبــت چــاپ نمانــد ،حداقــل چهــار مــاه بعــد از
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ارســال ،بــرای چــاپ راهــی چاپخانــه میشــود.
امیــدوارم کــه تأخیــر در چــاپ مطالــب را ،همکاران
بــر بنــده حقیــر و تمامــی دســت انــدرکاران رازی
البتــه ،بــه بزرگــواری خودشــان ببخشــند.
«سردبیر»
(ان شــاءاهلل برســد بــه دســت ســردبیر و مديــر
مســؤول محتــرم مجلــه رازی)
دیرست که دلدار پيامی نفرستاد
ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پيكى ندوانيد و سالمی نفرستاد
باســام بــه همــه دســتاندرکاران ماهنامــه
ف رازی کــه بــه حــق نجابــت و
نجيــب و شــري 
شــرافت هــم صفــت مضــاف اســت و هــم صفــت
مضافاليــه.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

خســته نباشــید ،مــدت زیــادی اســت کــه
میخواهــم برایتــان عریضــهای بنویســم کــه
هــم اظهــار ادب باشــد و هــم زبــان حــال و درد
دل .متأســفانه گرفتاریهــای دنیــا و عــوارض
ناخواســته شــغل مــا مانــع میشــد .دل مشــغولی
مــن قبــل از اینکــه در عالــم دارو باشــد و درمــان
در عالــم فرهنــگ بود و ادب .دســت بازیگــر روزگار
بــه ایــن ســو کشــانید مــرا .آمدیــم چنــد صباحــی
در ایــن بحــر عبــور کنیــم و تفرجــی ،کــه در دریای
عمیــق آن غوطــهور شــدیم و نزدیــک بــود کــه
هــاک .آوخ کــه دریــای عظیــم معــارف بشــرى 
آنقــدر ژرف اســت کــه هیــچ غــواص ماهــری
تهای
قــادر بــه تفحــص و ســیر در همــه قســم 
آن نمیشــود چــه رســد بــه شــناگر نیمــه واردی
کــه هنــوز در برکههــای کوچــک مشــق شــنا
ندیــده ،هــوس بــازی بــا موجهــای بیکــران و
گردابهــای هولنــاک را کــرده!
راســتش را بخواهیــد بــا دیــدن عنــوان
«پزشــکی و ادبیــات» و اختصــاص چنــد صفحهای
از ماهنامــه رازی بــه ادب و هنــر خیلــی خوشــحال
شــدم ،بعــد از مدتهــا دســت بــه قلــم بــردم و
بــه بهانــه ایــن کــه« :راســتی چــرا شــما گواهــی
خودآموزیهــای و ســالهای گذشــته را برایــم
یدانــم چــرا
نمیفرســتيد؟» برایتــان نوشــتم ،نم 
قرعــه فــال بیمهــری بــه نــام مــن بیچــاره افتــاده
و بــا ایــن کــه بــرای تمــام دوســتان اینجانــب
گواهــی بــاز آمــوزی آمــده ،بــرای خــود مــن کــه
مشــوق بســیاری از آنــان در ایــن امــر بــودهام و در

هــر چهــار دوره شــرکت و ثبــت نــام کــردهام -و
حتــی پــول بازآمــوزی را کــه از همــه مهمتــر
اســت! -پرداخــت کــردهام ،حتــی یــک کلمــه ،فقط
یــک کلمــه تحــت ایــن عنــوان «کــه نامههــای
شــما رســیده اســت» را دریافــت نکــردم .حداقــل
بــرای دلخوشــکنک مــن.
بــا همــه ایــن حرفهــا مــن دلــم خــوش
اســت بــه خوشــی شــما و گلــه هــم نمیکنــم،
هــر چقــدر هــم نســبت بــه اینجانــب بیتوجــه
باشــید و نامهربــان ،مانــع از آن نمیشــود کــه مــن
دیگــر مجلــه شــما را نخوانــم و یــا نخــرم و یــا در
بازآموزیهــا و خودآموزیهــای شــما شــرکت
نکنــم و از شــما دلگیــر شــوم .اتفــاق اســت،
میافتــد .دفعــات قبــل غیرمســتقیم ثبــت نــام
میکــردم و بــا پســت عــادی ارســال .ایــن دفعــه و
از ایــن بــه بعــد هــم میخواهــم همیشــه مکاتباتــم
را بــا پســت سفارشــی و ســریع الســیر (کــه در
اصــل الســير الســريع) بــوده برایتــان ارســال کنــم
تــا اگــر بــه احتمــال یــک میلیونیــم قــرار باشــد
تمــام نامههــای یکــی از خواننــدگان رازی گــم و
یــا طــور دیگــری شــود .آن یــک نفــر ،من نباشــم!!
فعــا بــرای افتتــاح بــاب مكاتبــه مرتــب و
ارســال مقــاالت ادبــی (یعنــی مربــوط بــه ادبیــات ،نــه
یــک كلمــه بیشــتر و نــه یــک کلمــه کمتــر) یکــی از
غزلهایــم را کــه دم دســتم اســت و موضوعــش اصل
االصــول یعنــی عشــق اســت ،تقدیمتــان کنــم .غــزل
در ســال  -۶۸دوران دانشــجویی اینجانــب ســروده
شــده و شــما در چــاپ و یــا حــذف -فقــط حــذف
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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گزیدههای منهای بیست

نــه اضافــه!۔ یــک یــا چنــد بیــت و یــا تمــام ابیــات
آن مختاريــد! اگــر الیــق حضــرت دوســتان باشــد در
ماهنامــه بــه چــاپ رســانید.
سرفراز و سالم باشید.
ارادتمنــد :دکتــر احمــد حســین آبــادی -شــهر
مقــدس قــم 20/11/80

قطره قطره از زالل عشق تو بر دل چكيد
خرمن جان مرا مهر تو آتش در کشيد
عاقبت وصل تو شد حاصل وليكن سالها
خار گلزار گل روی تو بر جان میخليد
از قضا زنجير لطفت پای قلب من ببست
ماش هلل ز دام تو نيارستم رهيد
روم ربّانی دلداری بشر شامل به حال
ورنه هر خاکی از او آدم نمیآید پدید
تا که غوغای قدومت به دل باغ اوفتاد
رنگ رخساره ز روی صدهزاران گل پرید
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نی که تنها از من دیوانه دین و دل ببرد
ق ّد سرو دلبران در پيش شمشادش خمید
گر به فریادم رسی در موسم راز و نیاز
بانگ ّلبيكش مرا از آسمان خواهد رسيد
بیگمان رقص خوش موجی به دریای وجود
باشد از شعشعه آن گهرناب خريد
چون نظر کردم به آن جام جهانبين تو دوش
پرتوی از بزم مشتاقان به چشمانم رسيد
دیدم آن زاهد خوديين که ز می نفرت داشت
زین تغابن به دهان انگشت حسرت ميگزيد
اوخ امشب ناله مستانهاش دیگر نمیخواند مرا
گوش دل خوشتر از آن کی نغمهای خواهد شنيد؟
ما همه قربانيان دست سفّاك شبيم
مرحبا بر آن سحر کو پرده ظلمت درید
احمد ّالسخن عشق دگر هیچ نگفت
کاین بيان احسن است و هم بود قول سديد
«والسالم»

