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 فناوری پزشکیهای ایران در زمينه زیست مروری بر پيشرفت

 2، ا مد آقایی1خانلومنوچ ر قره

 

 

 چکيده 

ابیوتکنولوژی( را با هد  ک  کردن فاصمه خود با فناوری بسیاری از کشورهای در حال توسعه رویکرد مبتنی بر زیست

فناوری متمرکز های زیستاند. بعضی از این کشورها، تنها بر روی یکی از شاخهکشورهای صنعتی و پیشرفته اتخاذ کرده

توان به کشور شده و سعی دارند در بازارهای جهانی با تولیدات محدود و تخصصی شناخته شوند. به ونوان نمونه، می

گیاری نموده است. بعضی از کشورها نیز والقمند به توسعه های بنیادی سرمایهسنگاپور اشاره کرد که در زمینه سمول

های گروه دوم ذکر کرد. توان به ونوان یکی از مثالفناوری هستند. کشور ایران را میهای زیستتعداد بیشتری از شاخه

مندی از تنوع زیستی با، و همچنین جمعیت دانشجویی قاب  اد، و بهرهایران با وسعت جررافیایی و جمعیت نسبتاً زی

فناوری را دارد. توسعه وموم زیستی در کشور توجه، شرایط مناسبی جهت دستیابی به بازارهای جهانی تولیدات زیست

ها آغاز د واکسنگردد، که با تثسیس انستیتوهای تحقیقاتی پاستور و رازی در زمینه تولیمیالدی برمی 0301به دهه 

-فناوری پیشرفته امدرن( با ایجاد مرکز ممی تحقیقات مهندسی ژنتی  و زیستشد. ورود کشور ایران به حوزه زیست

های انجام شد. در مدت زمان کوتاهی پس از آن، جامعه تحقیقاتی کشور توانست به توانمندی 0311فناوری در دهه 

های کالن ممی در حوزه انداز و سیاستدست یابد. بر اساس سند چش  فناوریهای مختم  زیستچشمگیری در زمینه

های تشخیصی و سمول درمانی ادر توان چنین برشمرد: داروهای زیستی، کیتهای کشور را میفناوری اولویتزیست

ری فناوهای زیستی و کشاورزی مولکولی ادر زمینه زیستکشفناوری پزشکی(، کودهای زیستی، آفتزمینه زیست

فناوری صنعتی( و مدیریت پسماندها ادر زمینه گرهای زیستی و پمیمرهای زیستی ادر زمینه زیستکشاورزی(، حس

 وموم زیست محیطی(. 

 

 زیست فناوری، زیست فناوری پزشکی، پيشرفت علمی کشورهای کليدی: واژه

                                                           
0
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0
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 مقدمه

 زیست فناوری پزشکی در ایران:

های گسترده اومال شده از سوی کشورهای غربی و به خصوگ آمریکا، حری طی دو دهه گیشته، کشور ایران به رغ  ت

های جدید کسب کند. همچنین با توجه به بروز جنگ های قاب  توجهی در زمینه فناوریتوانسته است پیشرفت

ظر ها چشمگیرتر نیز به نمیالدی( این پیشرفت 0311تا  0311های تحمیمی هشت ساله از سوی دولت وراق اطی سال

های میکور با مشکالت ناشی از جنگ رسد. در حالی که بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشمندان ایران طی سالمی

های زیادی فناوری در دنیا پیشرفتهای شیمیایی(، وموم زیستی و زیستمواجه بودند ابویژه استفاده وراق از سالح

تعداد کثیری از دانشمندان ایرانی به کشورهای غربی را نیز  نمود. البته به مشکالت تحری  و جنگ تحمیمی، مهاجرت

های بعد از های وممی در سالباید اضافه کرد. خوشبختانه هیچکدام از مسائ  مطرح شده مانع پیشرفت کشور در زمینه

ها به یهای پژوهشی زیادی جهت جبران کاستجنگ نشد. با پایان یافتن جنگ، مراکز تحقیقاتی توسعه یافته و بودجه

فناوری مرکز تحقیقاتی در زمینه زیست 01فناوری تزریق شد. به ونوان مثال، امروزه بیش از ویژه در حوزه زیست

 کنند. پزشکی در کشور فعالیت می

میالدی تحت سرپرستی وزارت وموم،  0313فناوری و مهندسی ژنتی  در سال اولین مرکز ممی در حوزه زیست

فناوری گیاهی، جانوری، پزشکی، صنعتی و محیط زیست های زیستشد. تحقیق در زمینه تحقیقات و فناوری تثسیس

فناوری، کار خود در این از اهدا  این مرکز بود. انستیتو پاستور ایران، به ونوان دومین مرکز تحقیقاتی در زمینه زیست

های نوترکیب متمرکز شده لید پروتئینفناوری پزشکی پاستور بر روی توآغاز کرد. گروه زیست 0330حیطه را در سال 

های مختم  را ارائه نماید. همکاری های تشخیصی برای بیماریها و کیتکند داروهای زیستی، واکسنو تال  می

فناوری و مهندسی ژنتی  کوبا، به تولید واکسن هپاتیت و المممی زیستفناوری ایران با مرکز بینمراکز تحقیقات زیست

-رویی ااریتروپوئیتین، اینترفرون آلفا و استرپتوکیناز( نوترکیب منجر شده است. به منظور تعیین ویژگیسه پروتئین دا

تثسیس گردید. اخیراً گروه اکتشا  داروهای  0333های شیمیایی این داروهای نوترکیب، واحد شیمی پروتئین در سال 

رکیبات دارویی شام  داروهای ضدّ قارچ و ضدّ فناوری پزشکی جهت طراحی و توسعه تجدید نیز در دپارتمان زیست

فناوری مه  دیگر کشور، انستیتو رازی است که مرکز تحقیقات سرم و سرطان ایجاد شده است. انستیتوی زیست

های تحقیقات و توسعه کاربردی در ایران است. ترین سازمانترین و مه باشد. این مرکز یکی از قدیمیواکسن می

های تشخیصی تولید ژنهای دامی و نیز آنتیهای زیستی نظیر واکسنمیمیارد دوز فرآورده 1/0ز مؤسسه رازی بیش ا

گروه  01شود. این مرکز دارای میمیون د،ر آمریکا برآورد می 011کرده است که ارز  سالیانه تولیدات آن در حدود 

سات ذکر شده، چندین سازمان غیر دولتی باشد. افزون بر مؤسمحقق می 077نفر کارمند و  0011تحقیقاتی مختم ، 

توان به موارد زیر اشاره های غیر دولتی میکنند. از جممه این سازمانفناوری در ایران فعالیت مینیز در زمینه زیست

 نمود:

های وضو و چهار شاخه در استان 611، دارای 0333فناوری ایران، تثسیس شده در سال انجمن زیست -1

 مختم 

 وضو 111، دارای 0110ایران، تثسیس شده در سال  انجمن ژنتی  -2

 وضو 011، دارای 0117انجمن ایمنی زیستی، تثسیس شده در سال  -3

 0110انجمن اخالق زیستی در وم  و فناوری، تثسیس شده در سال  -4

-بین هایهای سازمانداروی نوترکیب تولید شده در ایران موفق به کسب تثییدیه 001تاکنون، بیش از  0311از سال 

اند. ترکیبات دارویی دیگری نیز منتظر دریافت تثییدیه خود جهت ورود به بازارهای جهانی هستند. المممی شده
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رود. مارک تجاری ایرانی این دارو ترین داروهای نوترکیب در صنایع دارویی به شمار مییکی از گران 0-اینترفرون بتا

 01های خارجی ورضه شده است و فرو  سالیانه آن نزدی  به تحت ونوان سینووِکس به بازارهای برخی از کشور

 شود. میمیون د،ر آمریکا تخمین زده می

 –فناوری در کشور ایران را مشخص کنی  باید در دو بخش آموزشی به طور کمی اگر بخواهی  وضعیت کنونی زیست

های زیادی چه پژوهشی، دانشگاه –کاربردی به آن بپردازی . خوشبختانه در حیطه آموزشی  –پژوهشی و حوزه صنعتی 

کنند و مقاطع در قالب وزارت وموم، تحقیقات و فناوری و چه وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشکی، فعالیت می

ها دایر فناوری در این دانشگاههای مربوط به زیستتحصیمی اکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا( بسیاری از گرایش

اندازی رشته بیوتکنولوژی ادر مقطع توان به راهشده و به آموز  نیروی متخصص و محقق مشرول هستند. از جممه می

شناسی دانشگاه مراغه اشاره نمود. در کارشناسی( و بیوتکنولوژی میکروبی ادر مقطه کارشناسی ارشد( در گروه زیست

 0111فناوری بدست آورد. در سال سته است رتبه اول در منطقه خاورمیانه را در حوزه زیستحال حاضر ایران توان

المممی منتشر کرده است ولی در حال فناوری در مجالت بینپژوهشی در حوزه زیست –مقاله وممی  016ایران تنها 

-و مجالت وممی در حوزه زیست برابر شده است. با این وجود تعداد مقا،ت 01حاضر رشد مقا،ت ما در این حوزه 

ای صورت گیرد و همچنین باید بسیاری از فناوری کافی نیست. بنابراین ،زم است در این خصوگ اقدامات گسترده

 های تحقیقاتی کشور کاربردی شوند.های دانشجویی و طرحنامهپایان

 

 گيرینتيجه

ها و های تشخیصی، واکسندنیا است و کیت فناوری پزشکی به سروت در حال توسعه در کشورهای مختم زیست

فناوری امروزه دارای ارز  افزوده بسیار با،یی هستند. کشور ایران پتانسی  و توان ورود به داروهای مبتنی بر زیست

تواند موجب توسعه اقتصادی کشور شده و وابستگی اقتصاد به منابع این زمینه را داراست. پیشرفت در این زمینه می

برداری از فناوری نیاز به بهرهینی و تجدیدناپییر را کاهش دهد. توجه به این نکته که استفاده از کاربردهای زیستزیرزم

منابع زیرزمینی نداشته و اساساً متکی به وجود دانشمندان و محققان آموز  دیده در این حوزه است، امر مه  و 

فناوری، دولت وهای زیستی و به طور کمی گستر  زمینه زیستناپییری است. به منظور توسعه بخش تولید داراجتناب

های مشخص در این حوزه و با تعری  اهدا  کوتاه مدت و بمند مدت و با ریزی و تعری  سیاستتواند با برنامهمی

ی به بکارگیری نیروهای جوان و مستعد، آینده روشنی را پیش روی مردم قرار دهد. به نظر نگارندگان مقاله، توجه جد

تواند نقش مؤثری در های کشور میفناوری و نشان دادن جایگاه آن در پیشرفتسازی در حیطه زیستمقوله فرهنگ

 فناوری داشته باشد.انداز وممی کشور در حیطه زیستنی  به اهدا  سند چش 
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