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Abstract 

Background: Biopharmaceutical is either protein or nucleic acid based drug that is approved for 

therapeutic, diagnostic, or disease prevention applications. 

Methods: This study was conducted by a careful bibliography and search through original 

pharmaceutical company websites such as Web of Sciences, Springer, Scopus, Pubmed, and 

Google scholar.  

Results: The annual pharmaceutical company reporting season started a few months ago and 

brought exciting full-year events. The global market value was estimated  

US$780 billion in 2016, representing an accelerating trend with more than 4.9% growth for the 

industry. Johnson & Johnson was the first ranked company both globally and in the US with a 

market around $72 billion in 2016. Despite the growing challenges posed to the pharmaceutical 

companies, they are estimated to grow at an average rate of 6.3% per year, reaching $1.3 trillion by 

2022. In 2016, biopharmaceutical products represented sales of $197 billion appropriated 24% of 

the global market. Antibodies alone had sales of $82 billion, near to half of the biopharmaceutical 

market.  

Conclusion: Results from the health care world represent that the biopharmaceutical industries are 

spectacularly occupying the pharmaceutical market and they are expected to continue to grow up 

to 30% of global drug market in 2022. Oncology agents are recognized as the largest market value 

all around the world with a predicted annual growth of 12.5%, reaching approximately $190 

billion in 2022. Therefore, it is not surprising to recognize Roche as the top ranking 

biopharmaceutical pipeline with innovative oncology projects in the industry. Roche is expected to 

be the best biopharmaceutical selling company, competing Novartis for the first spot in 2022. 
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 اقتصاد نوين و کارافرينی صنايع دارويی بیولوژيک

 *2عباس میرزايی ، سید1فاطمه الهیان

 علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران های نوین، دانشگاهگروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوری1
 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکده علوم پایه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران2

 چکیده

 شوند. شود که برای درمان یا تشخیص استفاده میهای پروتئینی یا اسیدنوکلئیکی گفته می: بیوفارماسیوتیکال به فراوردهمقدمه

هرای اطالعراتی های معتبرر دارویری، پایگاههای اصیل اطالعاتی منجمله وبسایت شرکتمقاله حاضر باجستجو در پایگاه واد و روش:م

 نگارش شده است. Google Scholarو موتور جستجوگر  Web of Science ،Springer ،Scopus ،Pubmedالمللی بین

باشرد. عایردی حاصرل از فرروش کرل ه اخیراً منتشر گردیده است بسیار جراا  مریهای داروسازی کگزارش سالیانه شرکت ها:يافته

میلیرارد درر ممریکرا تخمرین زده شرده اسرت. شررکت  780درصردی حردود  9/4با رشد مثبرت  2016های دارویی در سال فراورده

و ایارت متحده را بره خرود اختصرا  های دارویی جهان میلیارد درر رتبه نخست درامد در بین تمام شرکت 72جانسون با -جانسون

درصد در سال تحقر   3/6های دارویی وضع گردید رشد میانگین های اخیر برای شرکتهای متعدد که در سالداد. علیرغم محدودیت

 هرایفراورده 2016تریلیرون درر برسرد. در سرال  3/1بره  2022های دارویری در سرال شود فروش کل فراوردهبینی مییافت و پیش

ها بادیدرصد از کل ارزش دارویی جهان را به خود اختصا  دادند. در این بین منتی %24میلیارد درر  197بیوفارماسیوتیکال با ارزش 

 ها را پوشش دادند.میلیارد درر به تنهایی نیمی از بازار بیوفارماسیوتیکال 82با ارزش حدودی 

درصرد از کرل ارزش اقتصرادی  30ای بتواننرد ماسریوتیکال برا رشرد بری سرابقههای بیوفاررسد کره شررکتبه نظر می گیری:نتیجه

 5/12را به خود اختصا  دهند. داروهای ضدسرطان به عنوان بزرگتررین دسرتجات دارویری برا رشرد  2022های دارویی سال فراورده

ترین شرکت رتبهست که شرکت رُش، عالیدست خواهند یافت. بنابراین دور از انتظار نی 2022میلیارد در سال  190درصدی به ارزش 

رسد شرکت رُش که همکنون بزرگترین شرکت های ضدسرطانی شناخته شود. به نظر میترین پروژهبیوفارماسیوتیکال جهان با خالقانه

 ند. های دارویی رقابت کبا نوارتیس برای تصاحب جایگاه اول شرکت 2022شود، در سال بیوفارماسیوتیکال جهان محسو  می

  اقتصاد، پروتئین، فرمورده بیولوژیک، بیوتکنولوژی دارویی: های کلیدیواژه
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 مقدمه

صنعت دارویی سنتی )داروهایی با ساختار مولکولی 

جهان بر دو نوع فراورده کامالً متمایز استوار است.  کوچک(

محاسبات دقی   اولین دسته داروهایی هستند که با

شیمی دارویی سنتز و  هایطراحی شده و در مزمایشگاه

بعد از بررسی کامل خصوصیات و عوارض و با کسب 

شوند مثل لوستاتین، مجوزهای رزم به بازار عرضه می

(. برخی از 1های روان درمانی )سولفونامیدها و فراورده

ها اصالت گیاهی یا میکروارگانیسمی دارند و اوایل فراورده

اند ولی شدهمی ها استخراجاز گیاهان یا میکروارگانیسم

تر بودن به صورت صرفهامروزه به خاطر راحتی و مقرون به 

توان به شوند که از من جمله میسنتزی به بازار عرضه می

های ثانویه مثل متروپین و مسپیرین یا متابولیت

 1(. جدول 2کلرممفنیکل و سیپروفلوکساسین اشاره کرد )

 دهد. می ها را نمایشتعدادی از این دسته فراورده

ها، داروهایی هستند که به کمک دسته دوم این فراورده

شوند. بیوتکنولوژی علمی است علم بیوتکنولوژی تولید می

که از یک موجود زنده، یا یکی از اجزای من برای تولید، 

کند. با این تعریف تغییر یا تخریب یک مولکول استفاده می

لم نوینی نیست! شاید از خودتان بپرسید که بیوتکنولوژی ع

در جوا  باید بگوییم بشر از ابتدای خلقت از علم 

بیوتکنولوژی بهره گرفته به عنوان مثال از شیر پستانداران 

کرده و از گیاهان به عنوان غاا و دارو بهره استفاده می

 8000جسته است و حتی سومریان و بابلیان حدود می

ها از نیسمسال پیش بدون هیچ اطالعی از وجود میکروارگا

اند. در بردهها برای تولید سرکه و شرا  از انگور بهره میمن

ای که برای درمان یا تشخیص بکار رود این بین هر فراورده

و کل یا قسمتی از پروسه تهیه من با روندهای بیوتکنولوژی 

سنتی یا نوین انجام شده باشد، داروی بیوتکنولوژی به 

ف محصورت زیادی مثل (. با این تعری3مید )حسا  می

ها، داروهای نیمه سنتزی گیاهی و بیوتیکانواع منتی

های استخراج شده از گیاهان میکروارگانیسمی، متابولیت

های ( جز فروارده8-7ها )( و میکروارگانیسم4-6)

(. این مطالعه به 1میند )جدول بیوتکنولوژی به حسا  می

یران بررسی حال و مینده صنعت دارویی جهان و ا

پردازد و جهتگیری مینده محصورت دارویی را گوشزد می

نماید تا محققیقن و مدیران امور دارویی کشور ضمن می

گیری دقیقی در ها تصمیمها و فرصتبررسی چالش

 خصو  این صنعت در پیش بگیرند.

 

 

 شوند.از منبع اصلی تهیه میهای سنتز، نیمه سنتزی یا استخراج . برخی داروهای سنتی بازار که به روش1جدول 

 کاربرد درمانی سال کشف روش تولید وزن مولکولی فرمول شیمیايی نام دارو رديف

 ضددرد و تب 1853 سنتز C9H8O4 16/180 مسپیرین 1

 ضد ویروس 1988 سنتز C8H11N5O3 2/225 مسیکلوویر 2

 ضد اسید معده 1970 سنتز C10H16N6 3/252 سایمتیدین 3

 بیوتیکمنتی 1959 سنتزینیمه C17H20N2O6S 42/380 سیلینمتی 4

 1976 سنتزینیمه C22H30O3 47/342 مژسترول 5
درمان سرطان 

 پستان و رحم

 بیوتیکمنتی 1962 سنتزینیمه C16H16N2O6S2 44/396 سفالوتین 6

 C47H51NO14 91/853 تاکسول 7
 استخراج از گیاه

Taxus brevifolia 
 درمان سرطان 1967

 C17H19NO3 34/285 مورفین 8
 استخراج از گیاه

Papaver somniferum 
 ضد درد مخدر 1804
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 C41H64O13 94/764 دیژیتوکسین 9
 استخراج از گیاه

Digitalis purpurea 
 گلیکوزید قلبی 1875

 C21H39N7O12 57/581 استرپتومایسین 10
استخراج از قارچ 

Streptomyces griseus 
 بیوتیکمنتی 1943

 C22H23ClN2O8 88/478 کلرتتراسیکلین 11
استخراج از قارچ 

Streptomyces sp. 
 بیوتیکمنتی 1945

 C37H67NO13 93/733 اریترومایسین 12
 استخراج از قارچ

Streptomyces sp. 
 بیوتیکمنتی 1952

 

 المللیهای داروسازی معتبر و بینشرکت

های دارویی به قرن بیستم پایه گااری رسمی شرکت

میالدی  1895میالدی و زمانی که شرکت بایر در سال 

قریبًا گردد. تموف  به سنتز شیمیایی مسپرین شد، برمی

هزار شرکت داروسازی در سراسر جهان وجود بیش از ده 

طبی مورد نیاز  -فراورده تشخیصی 5000دارد که حدود 

کنند. در این بین، در علوم پزشکی را به بازار عرضه می

المللی دارند. شرکت، فعالیت رسمی بین 100کمتر از 

چهارده شرکت اول جهان را بر اساس سود حاصل  2جدول 

 دهد.میالدی نشان می 2016روش سال از ف

 های داروییهای معتبر جهانی تولید کننده فراورده. شرکت2جدول 

 محل تأسیس سال تأسیس نام شرکت رديف
بر حسب  2016درآمد سال 

 میلیارد دالر آمريکا

 89/71 ایارت متحده 1887 (Johnson & Johnson) جانسون &جانسون  1

2 (Pfizer)  82/52 ایارت متحده 1849  فایزر 

3 (Novartis)52/48 سوئیس 1996  نوارتیس 

4 (Bayer )  77/46 ملمان 1863  بایر

5 (Merck)80/39 یارت متحدها 1891  مِرک 

6 (Sanofi)57/36 فرانسه 2004 سانوفی 

 79/34 انگلستان 2000 (GlaxoSmithKline)گلکسو اِسمیت کِلین  7

 39/30 ایارت متحده 1987 (Gilead Sciences) گیلیدساینس 8

9 (AstraZeneca) مسترازِنِکا   00/23 انگلستان 1999 

10 (Eli Lilly) اِلی لیلی   22/21 متحده ایارت 1876 

 85/20 ایارت متحده 1888 (Abbott Laboratories) های اَبُتمزمایشگاه 11

 43/19 ایارت متحده 1887 (Bristol-Myers) بریستول میِرز 12

 72/15 ژاپن 1781 (Takeda Pharma) تاکِدا فارما 13

 09/15 ملمان 1885 (Boehringer-Ingelheim) اینگلهیم -بوهینگر 14

 

ها از فروش داروهای مده درممد این دسته از شرکتع

های مختلف شیمی دارویی سنتزی بوده که به کمک روش

شوند. هرچند داروهایی هم وجود دارند که از ساخته می

شوند یا به صورت نیمه سنتزی در منبع اصلی استخراج می

درصد تمامی  25شوند تقریباً بازار دارویی عرضه می

های ثانویه گیاهی ر بیوتکنولوژی متابولیتداروهای سنتی د
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هستند که اوایل به صورت مستقیم از گیاهان استخراج 

اند ولی امروزه برخی به صورت کامل سنتز شدهمی

گردند )مثل مسپیرین، متروپین و ... ( یا به صورت نیمه می

کدون، سنتزی وجود دارند )مثل هروئین، اُکسی

اتشان افزایش یابد و عوارض هیدرومورفون و ... ( تا اثر

کمتری داشته باشند. با این حال با وجود پیشرفت علوم 

های دارویی وجود دارند که از منابع شیمیایی هنوز فراورده

کریستین، تاکسول، شود )مثل وینگیاهی استخراج می

بالستین، دیگوکسین، کینین، مورفین و ...(. عالوه بر وین

راوانی وجود دارند که به محصورت گیاهی، ترکیبات ف

، Gسیلین ، پنیVسیلین صورت مستقیم )پنی

استرپتومایسین، تتراسیکلین، کلرتتراسیکلین، نئومایسین، 

میکسن و وانکومایسین( یا به صورت جنتامایسین، پلی

سیلین، سفتریاکسون، نیمه سنتزی )مموکسی

سیکلین، مینوسیکلین، ریفامپیسین و ...( از داکسی

شوند و یا امروزه به ها جداسازی میها و قارچباکتری

شوند )کلرممفنیکول، صورت کامل سنتز می

ها سیپروفلوکساسین، سولفونامیدها و ...( که اغلب من

بیوتیکی دارند. طب  مخرین ممار در سال خاصیت منتی

میالدی فروش داروهایی با ساختار مولکولی کوچک  2016

ایین مورنده کلسترول، در دستجات داروهای ضد جنون، پ

، 14ضد مسم، ضد فشار خون و ضد افسردگی به ترتیب با 

های اول تا پنجم میلیارد درر در سال رتبه 8و  9، 12، 13

 (.10-9اند )را به خود اختصا  داده

 

 های دارويی اقتصاد و کارآفرينی فراورده

 2010های دارویی در سال سود ناشی از فروش فراورده

 37میلیارد درر رسید و ایارت متحده  600 میالدی به

درصد این درممد را به خود اختصا  داده و کشورهای 

درصد  11درصد رده دوم، ژاپن با  32اروپایی مجموعاً با 

میلیارد درر  107در رده سوم قرار گرفت. در همین سال، 

ها )داروهای پروتئینی درصد( به بیوفارماسیوتیکال 8/17)

ولکولی بزرگ و پیچیده( اختصا  یافت. سود با ساختار م

میلیارد  780میالدی حدود  2016اقتصاد دارویی در سال 

 446درر ممریکا برمورد گردیده که حدود نیمی از من )

های ایارت متحده تحق  یافته میلیارد درر( در شرکت

ترین این درممد حاصل از فروش پرفروش 3است. جدول 

رسد اقتصاد رده است. به نظر میها را لیست کفراورده

میالدی به فروشی نزدیک به  2022دارویی جهان در سال 

تریلیون درر برسد. در این میان احتمارً شرکت روش  3/1

 1/49میلیارد و فایزر با  5/52میلیارد، نوارتیس با  6/52با

میلیارد رتبه های اول تا سوم را در سود دارویی به خود 

وع سرمایه گااری در بخش تحقی  و اختصا  دهند. مجم

هزینه در  %70میلیارد ) 185به  2022توسعه در سال 

درصد در اروپا و مسیا(  30های ممریکایی و کمتر از شرکت

 (.11بالغ خواهد شد )

های معتبر جهانی برای دست یافتن به ممال و شرکت

مرزوهای خود نیروهای کار مجر  و پرسنل تخصصی 

های نوارتیس، گیرند. شرکتمیفراوانی به خدمت 

جانسون، بایر، فایزر و سانوفی به ترتیب با به  -جانسون

، 113400، 114000، 120000خدمت گرفتن حدود 

های اول نفر نیروی کار تمام وقت رده 101600و 110600

تا پنجم کارمفرینی و بیشترین میانگین درممد پرسنلی را 

 (.12اند )به خود اختصا  داده

 

ها در بین افت شدیدی در سود حاصل از این فراورده گرچه

شود ولیکن فراورده دیده می 2016تا  2011های سال

 18میلیاردی طی  183تجاری لیپیتور با مجموع فروش 

ترین برند سال از بدو ورود به بازار رتبه اول پروفروش

دارویی جهان را به خود اختصا  داده است نکسیوم با 

سال فروش، اِپوگن  29میلیارد پس از  116مجموع فروش 

سال فروش،  28میلیارد پس از  100با مجموع فروش 

سال  18میلیارد پس از  95سروتاید با مجموع فروش 

 14میلیارد پس از  94فروش، هیومیرا با مجموع فروش 

میلیارد پس از  90سال فروش، پالویکس با مجموع فروش 

میلیارد  81وش سال فروش، ریتوکسان با مجموع فر 16

های بعدی را به خود اختصا  سال فروش رده 11پس از 

اند )توجه شود داروهای اپوگن، هیومیرا و ریتوکسان به داده
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 (.15-13تعل  دارند( )ها های نوین داروسازی و بیوفارماسیوتیکالدسته فراورده

 

 بر حسب میلیارد درر ممریکا میالدی 2016و  2011های تجاری سنتی جهان در سال ترین فراوردهپرفروشمقایسه . 3 جدول

2011 فروش سالیانه کاربرد درمانی شرکت سازنده نام ژنريک نام تجاری رديف 2016 فروش سالیانه   

رلیپیتو 1  
Lipitor 

 متورواستاتین
Atorvastatin 

7/10 کاهنده کلسترول فایزر  86/1  

 پالویکس 2
Plavix 

 کلوپیدگرول
Clopidrogel 

ل میِر بریستو

 اِسکویب
1/8 جلوگیری از لخته  36/2  

 اَدویر 3
Advair 

-فلوتیکازون

 سالمترول

 گلکسو اِسمیت

 کِلین
02/8 ضد مسم و ملرژی  60/4  

 اَبیلیفی 4
Abilify 

پرازولپیاَری  
Aripiprazole 

ااُتسوک 3/7 ضد جنون   3/2  

 کرستور 5
Crestor 

 رُزُواستاتین
Rosuvastatin 

کلسترول کاهنده مسترا زِنِکا  4/6  4/3  

 دایووان 6
Diovan 

 والسارتان
Valsartan 

8/5 ضد فشار خون نوارتیس  07/1  

 سروکواِل 7
Seroquel 

 کواینتاپین
Quetiapine 

8/5 ضد جنون مسترا زِنِکا  617/0  

 سینگوریر 8
Singulair 

 انتِلوکاست
Ontelukast 

3/5 ضد مسم و ملرژی مِرک  04/2  

 زایپرکس 9
Zyprexa 

اپینارنز  
Olanzapine 

 اِلی لیلی
ضد افسردگی و 

 جنون
1/5  24/3  

 اَکتوس 10
Actos 

 پیوگلیتازون
Pioglitazone 

7/4 دیابت تاکِدا فارما  34/0  

 گلیوِک 11
Glivec 

 ایمیتانیب
Imatinib 

 نوارتیس
درمان سرطان 

 خون
5/4  32/3  

 کُپاکسون 12
Copaxone 

 گالتیرامر
Glatiramer 

 سانوفی
مولتیپل 

وزیساسکلر  
4/4  96/0  

 

 های نوين دارويی يا بیوفارماسیوتیکالفراورده

های بیولوژیک، در دنیای داروسازی سه واژه کلیدی فراورده

داروهای بیوتکنولوژیک و بیوفارماسیوتیکال پایرفته 

شوند. های خاصی از داروها میاند که شامل دستهشده

گفته  داروی بیولوژیک به هر فراورده درمانی و تشخیصی

شود که از منبع خونی استخراج شده باشد مثل می

ها. ها و توکسینها، واکسنفاکتورهای خونی، ملرژن

داروهای بیوتکنولوژی همانطور که قبالً گفته شد به طیف 

وسیعی از داروهای مورد استفاده درمانی و تشخیصی گفته 

شود که در یکی از مراحل تولید من از موجود زنده یا می

از اجزای من بهره گرفته شده باشد و  یکی

های پروتئینی یا بیوفارماسیوتیکال به فراورده

شود که برای درمان یا تشخیص اسیدنوکلئیکی گفته می

ها به دو روش مهندسی شوند. این فراوردهاستفاده می

ژنتیک یا استخراج از منبع اصلی )مهندسی نشده( تهیه 

زی نوین یا گردند. منچه از این پس داروسامی

بیوفارماسیوتیکال گفته خواهد شد منظور تکنولوژی و 

های دارويی از جنس پروتئین و يا فراوردهتولید 

خواهند بود. سابقه استفاده از  اسیدنوکلئیک

گردد که میالدی برمی 1950ها به سال بیوفارماسیوتیکال

ها در درمان رواج پیدا از پروتئین ها استفادهدر این سال

ها بعد با تکمیل هرچند که رواج جهانی من سال کرد.

نوترکیب و کشف فرایندهای هیبریدوما  DNAتکنولوژی 

نوترکیب انقال  بزرگی در  DNAمیسر شد. تکنولوژی 
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های نوترکیب به پا کرد ولیکن هنوز علوم مرتبط با فراورده

شان هایی وجود دارند که از منابع اصلیهم فراورده

توان به ملبومین انسانی از من جمله می شوند.استخراج می

اشاره کرد که دسترسی به من از سرم خون انسان مقرون 

های معتبر فراوانی در زمینه تر است. شرکتبه صرفه

 4ها مشغول به کار هستند، جدول بیوفارماسیوتیکال

 2016ها را بر اساس درممد سال معتبرترین این شرکت

 (.16طبقه بندی نموده است )

 

های پروتئینیهای بیوفارماسیوتیکال معتبر در جهان و تولید کننده فراوردهشرکت .4جدول   

 بر حسب میلیارد دالر آمريکا 2016درآمد سال  محل تأسیس سال تأسیس نام شرکت رديف

1 
 رُش

Roche-Hoffmann-La 
 57/50 سویس 1896

2 
 ابوی

AbbVie 
 63/25 ایارت متحده 2013

3 
 اَمژِن

Amgen 
 99/22 ایارت متحده 1980

4 
 نووُنوردیسک

Novo Nordisk 
 61/16 دانمارک 1923

5 
 شایر

Shire 
 60/11 گلستانان 1986

6 
 بیوژن

Biogen Idec 
 48/11 ایارت متحده 2003

7 
 سلژن

Celgene 
 29/11 ایارت متحده 1986

8 
 باکستر

Baxter BioScience 
 16/10 ایارت متحده 1931

9 
 ملرگان

Allergan 
 57/14 ایارت متحده 1948

10 
 الاسسی

CSL Ltd. 
 61/6 ترالیااس 1994

11 
 ریجنرون فارماسیوتیکالز

Regeneron 

Pharmaceuticals 

 01/4 ایارت متحده 1988

12 
 سان فارما

Sun Pharma 
 80/3 هند 1983

13 
 فارمااَلکسیون

Alexion Pharma 
 04/3 ایارت متحده 1992

 باشد.تک )اولین شرکت تولید کننده بیوفارماسیوتیکال در جهان( قسمتی از دارایی شرکت رُش می: امروزه شرکت ژن1تاکر 

 از شرکت ابوت جدا شد. 2013: شرکت ابوی در سال 2تاکر 

 

http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/01-f-hoffman-la-roche---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/02-amgen---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/02-amgen---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/03-novo-nordisk---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/03-novo-nordisk---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/06-biogen---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/06-biogen---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/05-baxter-bioscience---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/05-baxter-bioscience---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-15/09-allergan---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-15/09-allergan---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/07-csl---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-14/07-csl---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-15/10-alexion---2011-top-10-biopharma-report/
http://www.contractpharma.com/contents/view_top-companies-report/2011-07-15/10-alexion---2011-top-10-biopharma-report/
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هنگفتی در تحقیقات و  ها در همین سال مبالغاین شرکت

توسعه داروهای جدید بیوفارماسیوتیکال سرمایه گااری 

میلیارد درر، اَمژن  84/7اند که به ترتیب شامل رُش نموده

میلیارد درر، مرک  71/1میلیارد درر، نووُنوردیسک  89/2

میلیارد درر، باکستر  25/1میلیارد درر، بیوژن  55/1سرنو 

میلیارد درر، ملرگان  85/0زیم نمیلیارد درر، ژ 92/0

میلیارد درر و  28/0ال اسمیلیارد درر، سی 80/0

باشد. رشد درممد میلیارد درر می 098/0اَلکسیس فارما 

گزارش  3صنعت بیوفارماسیوتیکال در این سال حدود %

به  2012و  2010، 2008های شد در حالی که در سال

فزایش استانداردهای بوده است. ا 16و % 14، %4ترتیب %

جهانی تأیید دارو، افزایش هزینه تولید و کاهش 

های جدید از مهمترین عوامل کاهش رشد درممد فراورده

 (.19-17شود )محسو  می

های بیوفارماسیوتیکال را ترین فراوردهپروفروش 5جدول 

ها در و میزان فروش من 2011بر اساس رده بندی سال 

دهند که ها نشان میدهد. فروشیش مینما 2016سال 

ها بوجود نیامده تغییر چندانی در رتبه بندی این فراورده

است و هیومیرا در سالیان متمادی سردسته 

ها بوده است و درممد حاصل از این قبیل بیوفارماسیوتیکال

 (.16داروها سیر صعودی داشته است )

 

 اقتصاد و کارافرينی صنعت بیوفارماسیوتیکال

 گرچه سالیان متمادی داروی سنتی لیپیتور با فروش

ترین فراورده میلیارد درر در سال پرفروش 10متوسط 

میلیارد درر در سال  13دارویی محسو  شده و به رکورد 

نیز دست یافته است ولیکن بسرعت این رکوردها از دست 

رفت. صعود ناگهانی فروش داروهای پروتئینی در نوع خود 

 2010د به عنوان مثال داروی هیومیرا در سال بی نظیر بو

 8/7با  2011فروش، در سال  63با نیم میلیارد درر رده 

رده ششم، در سال  3/9با  2012میلیارد رده دهم، در سال 

تاکنون رده  2014رده سوم و از سال  7/10با  2013

های دارویی جهان را به خود ترین فراوردهنخست پرفروش

ست. شصت و سه پله صعود طی چهار سال اختصا  داده ا

های ها طالیی برای رون  شرکتنشان از فرصت

لیست پر  5و  3های (. جدول20بیوفارماسیوتیکال است )

های فارماسیوتیکال و بیوفارماسیوتیکال ترین فراوردهفروش

دهد. جالب توجه است را نمایش می 2016جهان در سال 

در پنج رده اول فروش سال  های فارماسیوتیکالکه فراورده

اند. داروی لنالیدوماید )شرکت سلژن( با قرار نگرفته 2016

و  39/5، ریواروکسابان )شرکت بایر( با فروش 97/6فروش 

های به ترتیب رتبه 96/4پرگابالین )شرکت فایزر( با فروش 

مجموع داروهای جهان را به خود اختصا   13و  11، 6

از کل فروش دارویی  %18 فقط 2010داده باشند. سال 

های بیوفارماسیوتیکال تعل  گرفت در جهان به فراورده

 2022و امید است در سال  %24به  2015حالی که سال 

-21های دارویی جهان برسد )کل فروش فراورده %30به 

22 .) 

های بیوفارماسیوتیکال برای دستیابی به این اقتصاد شرکت

ر اند که هافمنودهنیروهای کار مجر  زیادی جا  نم

رُوش، باکستر و نوونوردیسک به ترتیب با به خدمت گرفتن 

های ترین شرکتنفر کارمفرین 30480و  48000، 80650

 اند.بیوفارماسیوتیکال جهان شناخته شده

 

 سرمايه گذاری در توسعه و تحقیقات دارويی

تحقی  و توسعه یکی از مهمترین ارکان پیشرفت و بروز 

شود به حدی که تا حدود ع دارویی محسو  میبودن صنای

میرز -ها )مثل بریستولکل درامد برخی از شرکت %25از 

شود. و مسترازنکا( صرف تحقیقات کاربردی و توسعه می

میالدی  2016سرمایه گااری تحقیقات و توسعه سال 

های دارویی به ترتیب هزینه کرد )برحسب برخی از شرکت

، 20/11بارت است از: نوارتیس میلیارد درر ممریکا( ع

، فایزر 30/10جانسون -، جانسون72/10ررُش هافمن

، 56/6، سانوفی 59/6، بریستول ِمیِرز 03/8، مرک 78/8

، ابوی 25/5، گالکسو اسمیت 53/5، بایر 54/6مستارازنکا 

-، بوهینگر23/4، سلژن 51/4، امژن 56/4لیلی ، الی86/4

و  77/2، گیلیاد 29/3کدا ، تا57/3، َابوت 74/3اینگلهیم 

 میلیارد درر ممریکا.  50/2مستالس 
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ها حاکی است که فراورده اُپدیوو )نیوولومب( بینیپیش

مِیِر برای درمان مالنومای متاستاتیک با شرکت بیستول

میلیارد درر در صدر پرفروشترین فراورده  63/14فروش 

حتمالی و یک پله بارتر از هیومیرا )با فروش ا 2022سال 

( قرارگیرد و داروی رولمید )داروی فارماسیوتیکال 64/13

میلیاردی در جایگاه سوم قرار  13شرکت سلژن( با فروش 

گیرد. همچنین به نظر میرسد داروهای لیست شده در 

که همکنون در فازهای مختلف تحقی  و توسعه  6جدول 

بیشترین  2022برند، بتوانند در سال ها بسر میاین شرکت

 ا به خود اختصا  دهند.روش رف

 

میالدی بر حسب میلیارد درر ممریکا 2016های بیوفارماسیوتیکال جهان در سال ترین فراوردهپرفروش. 5جدول   

 2016فروش سالیانه  2011فروش سالیانه  کاربرد دارويی شرکت سازنده نام تجاری نام ژنريک رديف

1 
 مدالیمومَب

Adalimumab 

 هیومیرا

Humira 
یدمرتریت روماتوئ اَبووی  9/7  10/16  

2 
 لدیپاسویر

Ledipasvir-Sofosbuvir 

 هارونی

Harvoni 
2014تأیید در سال  ضد ویروس گیلیاد  09/9  

3 
 اِتانِرسِپت

Etanercept 

 اِنبِرِل

Enbrel 
یدمرتریت روماتوئ اَمژن  7/7  88/8  

4 
 مَباینفلیکسی

(Infliximab) 

 رِمیکِید

Remicade 
یدمرتریت روماتوئ ونجانس&جانسون  5/8  23/8  

5 
 مَبریتوکسُی

Rituximab 

 ریتوکسان

Rituxan 
 رُش

لنفوم غیر 

 هوچکینی
2/7  22/7  

6 
 بِواسیزومَب

(Bevacizumab) 

 موَستین

(Avastin) 
 رُش

سرطان ریه، 

 کولون، کلیه و

اگلیوبالستوم  

2/5  72/6  

7 
 تراستوزومَب

(Trastuzumab) 

 هرسپتین

(Herceptin) 
طان پستانسر رُش  2/5  72/6  

 انسولین گالرژین 8
 رنتوس

(Lantus) 
9/4 دیابت شیرین سانوفی  05/6  

9 
Pneumococcal 13-

valent Conjugate 

Vaccine 

 13-رِونار

Prevnar 13 
 فایزر

عفونتهای 

 پنوموکوکی
3/4  71/5  

10 
 اَفلیبرسپت

Aflibercept 

 میال

Eylea 
 ریجنرون

دژنراسیون 

ماکورر 

 چشم

2012در سال تأیید   04/5  

 بحث

ها، تغییر مدا  زندگی، تأثیرگااری و تغییر پروفایل بیماری

ها، کاهش عوارض اختصاصیت بیشتر بیوفارماسیوتیکال

تر، تر و مطمئنداروهای نوین پروتئینی، طیف درمان وسیع

ها، های صعب العالج با بیوفارماسیوتیکالدرمان بیماری

ااری در صنعت نوین داروسازی افزایش تمایل به سرمایه گ

و دریل دیگر از این دست موجب افزایش اقبال 

ها خصوصاً در دهه اخیر میالدی شده بیوفارماسیوتیکال

شرکت فایزر با  2010(. به طوریکه در سال 26-23است )

میلیارد  39میلیارد و مرک با  44میلیارد، نووراتیس با  59

به خود اختصا  داده درر فروش رتبه های اول تا سوم را 

میالدی شرکت بیوفارماسیوتیکال  2016بودند در سال 

جانسون -رُوش به مقام دوم جدول پس از شرکت جانسون

میالدی  2022رسد در سال صعود کرده است. بنظر می
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جانسون -شرکت رُوش، نووراتیس، فایزر، سانوفی و جانسون

ارد میلی 8/38و  4/45، 1/49، 5/52، 6/52به ترتیب با 

درر ممریکا رتبه های برتر صنایع داروسازی را بخود 

های اختصا  دهند )سه شرکت بیوفارماسیوتیکال در رتبه

 برتر(.

 

 بر حسب میلیارد درر ممریکا 2022های دارویی در سال های در حال توسعه شرکتبینی فروش فراوردهپیش .6جدول 

 2022فروش سال  ربرد درمانیکا فاز تحقیقاتی شرکت سازنده نام تجاری رديف

1 
 اوکرووس

(Ocrevus) 
 CD-20 96/3منتی بادی ضد  فاز یک روش

2 
 دوپیلومب

(Dupilumab) 
 72/3 4-منتی بادی ضد اینترلوکین فاز سه سانوفی

3 
 سماگلوتاید

(Semaglutide) 
 GLP1 35/2مگونیست  فاز سه نوونوردیسک

4 
 اوزانیمود

(Ozanimod) 
 S1PR 11/2کننده  تنظیم فاز سه سلژن

5 
 ولیپایب

(Veliparib) 
 PARP 71/1مهارکننده  فاز سه ابوی

6 
 امیسوزومب

(Emicizumab) 
 IX/X 71/1منتی بادی ضد فاکتور  فاز سه روش

7 
 دوروالومب

(Durvalumab) 
 PDL1 63/1منتی بادی ضد  فاز سه مسترازنکا

8 
 ابماسیسلیب

(Abemaciclib) 
 CDK4,6 61/1ده مهارکنن فاز سه الی لیلی

9 LEE011 مهارکننده  فاز سه نوارتیسCDK4,6 41/1 

10 
 مدوکانومب

(Aducanumab) 
 90/0 متی بادی ضد ممیلوئید بتا فاز سه بیوژن

 

ترین خبرهای های درمان یکی از متداولافزایش هزینه

رود. زیرا در مدت کوتاهی نگران کننده مردم به شمار می

های ویزیت، بستری ان صرف هزینهانداز بیمارتمامی پس

شود. از طرف دیگر با شدن، تشخیص و دریافت دارو می

های درمانی مناسب هم افزایش فقر، دسترسی به بیمه

یابند. در بین کمتر شده و این مشکالت بارزتر نمود می

های دارویی جدید، های درمانی قیمت فراوردههزینه

های ها هزینهفراوردهچشمگیر است و استفاده کردن از این 

کند. به عنوان مثال هزینه یک گزافی را بر بیماران وارد می

دوره درمانی با اپیلیمومب، پرووناژ، بکسار، زوالین، فابرازیم، 

، 30، 93، 120ملدورازیم، ریتوکسان و هرسپتین به ترتیب 

هزار درر ممریکا تخمین زده  3و  13، 25، 26، 28

 شود.می

کنند که چرا برای خرید خودشان سؤال میاغلب مردم از 

ها باید چنین مبالغی را بپردازند و اغلب فکر این فراورده

های دارویی فقط به منافع خودشان کنند که شرکتمی

کنند. ولیکن چنین نیست؛ به طور معمول از هر فکر می

صد هزار ترکیب ساخته شده فقط یکصد عدد فعالیت 

زمایشات فارماکولوژیکی و مناسب داشته و به مراحل م

شود. از این بین فقط سمیت شناسی روی حیوانی وارد می

های کلینیکی روی بیماران و افراد سالم فراورده تست 10

شود و در نهایت شاید فقط یکی از داوطلب برگزیده می

را کسب نماید. در  FDAداروها مجوزهای رزم مثل 
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رو به دریل مختلف دا 3داروی مجوزدار  4نهایت از بین هر 

های من سربار دیگر شود که هزینهموری میاز بازار جمع

داروهای شرکت خواهد شد. از طرف دیگر افزایش 

سال مزمایش کلینیکی  3-5استانداردهای تأیید دارو نظیر 

ده تحقیقات، روی بیش از ده هزار بیمار، کاهش برون

دوره  کاهش تعداد داروهای تأییدی سالیانه، کوتاه شدن

داروهای جدید و مسائلی از این  (Patent)ح  ثبت 

 (.29-27ها را افزایش داده است )دست، هزینه

در یک حسا  اجمالی هزینه یک فراورده 

بیوفارماسیوتیکال جدید از زمان کشف تا پایرفته شدن من 

پس از مزمایشات بالینی و کلینیکی یک میلیارد درر، 

میلیون درر و امکانات و  500هزینه سرمایه گااری تولید 

میلیون درر است. در این  300عرضه من به بازار جهانی 

تری را به های هنگفتهای جدیدتر هزینهبین فراورده

ای در حدود کند. هرچند هزینهبیماران تحمیل می

سیصدهزار درر برای یک دوره درمان با هر استانداردی که 

تر و روهای نوین، ایمنفکر کنید بسیار گران است ولیکن دا

اند. کارممدتر بوده و امید به زندگی را در جهان افزایش داده

از طرفی با کاهش عوارض جانبی و مرگ ومیر، کیفیت 

العالج و مزمن نظیر های صعبزندگی را در بیماری

اند سرطان، دیابت، فشارخون، مسم و ایدز بهبود بخشیده

(30-33.) 

 

 گیرینتیجه

اروسازی سنتی در ایران قدمتی مناسب هرچند صنعت د

دارد و توانسته جایگاه خود را در بین مردم مستحکم نماید 

ولی صنعت بیوفارماسیوتیکال در ایران بسیار نوپاست و 

کنند. از جمله این تعداد محدودی در این زمینه فعالیت می

توان به شرکت پاستور ایران، پویش دارو، ها میشرکت

کرد. متأسفانه اطالعات دقیقی از گردش سیناکلون اشاره 

های داروسازی مالی و شرایط کار در هیچکدام از شرکت

سنتی و نوین ایران در دسترس نیست و همگی نیازمند 

های زیادی هستند. منچه مهم است توانمندسازی و حمایت

توجه به صنعت نوین داروسازی به عنوان یک رکن اساسی 

قتصاد مقاومتی است. شکوه برای خروج از فروش نفت و ا

 95گردد که بر برمی 2011درامد نفتی ایران به سال 

درر( بالغ گردید درحالیکه  105ای میلیارد درر )بشکه

میلیارد درر  36به حدود  2016فروش نفت ایران در سال 

های توان با سیاستدرر( رسید. لاا می 36ای )بشکه

روسازی نوین، ای، سرمایه گااری درصنعت داتوسعه

های دانش بنیان دارویی، انتقال دانش حمایت از شرکت

ها و کسب فنی و بومی سازی تولید بیوفارماسیوتیکال

ای ضمن رون  فضای کسب و کار در ایران از جایگاه منطقه

این صنعت به عنوان بازوی قدرتمند صادرات غیرنفتی و 

 جلوگیری از خروج ارز و کسب درامد بهره گرفت.
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نمایند که در این مطالعه نویسندگان مقاله تأیید می
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