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 چکیده* 

  ایدر منطقه و غرب آس یسلول یهاکننده فرآورده دیتول نیبزرگترایران  

  جهاندر  یادیبن یهاسلول دانشکسب رتبه هفتم 

 محصول به آن لیتبد و یفن دانش یسازیتجار یبرا انیبندانش یهاحضور و تعامل شرکت 

 کرونادرمان  ینیمطالعات بال هیبودن مراحل اول بخش جهینت 

 در ایران قبل از آمریکا کرونا آغاز سلول درمانی 

  ایران نسبت به جهاندر  یسلول درمان یالمللنیب متیقمقرون به صرفه بودن 

 

  مقدمه*
که ویژگی آنها از دست رفتن بخشی از خود اندام  هستیم مواجه هاییبیماری از طوالنی لیست با  ر پزشکی امروزد    

پزشکی بازساختی راهکار  است.عضالنی و حتی سرطان  ،عصبیهای بیماری ها،سکته انواع مانندو یا عملکرد آن 

کلیدی برای گشودن درهای بسته در عرصه و جایگزینی اندام از دست رفته  برایجدیدی در پزشکی مدرن امروز 

و  یدر بازساز یادیبن یهاسلول .رودبه شمار میها و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی بشر پیشگیری و درمان بیماری

رفته  نیآنها از ب یهاکه بخش عمده سلول یادهید بیآس یهابه درون بافت توانندیمختلف بدن م یهابافت میترم

خوشبختانه کشورمان از پیشگامان دستیابی به این . و رفع نقص در آن بافت بپردازند میشوند تا به ترم زده وندیاست، پ

 یسوختگ س،یهمچون لک و پ ییهایماریتوان در درمان بیآن را م جهیکه نت جهان است دردانش و فناوری نوین 

 قاتیحقت پشتوانه با فارمدتکسل شرکت موضوع نیا تیبا توجه به اهم مشاهده کرد. یقلب یهایماریچشم، آرتروز و ب

 دیتول یینها هدف به تا شد یاندازراه یداروساز و ینانوتکنولوژ ،یوتکنولوژیب ،یادیبن یهاسلول نهیزم در گسترده

 غرب و رانیا در یانسان یهاسلول دیتول کارخانه نیبزرگتراساس  نیبر ا .ابدی دست انبوه، حجم در یادیبن یهاسلول

 یمهم اریبس دستاورد نیا کهبه کار کرد آغاز 97 بهشتیارد برکت ییدارو شرکت و انیپژوهشگاه رو یبا همکار ایآس

 است. یبوم دانش بر هیتک با

 های بنیادیتولید سلولای برای کارخانه*

صول ها محده ههای سلولی غرب آسیا است و تاکنون موفق شدترین شرکت توسعه فرآوردهتک فارمد بزرگشرکت سل

سازمان غذا و دارو را برای  GNP مجوز این شرکت محصول دارویی ۴ د.تولید کن راهای بنیادین مبتنی بر سلول

 اند. دریافت کردهمصرف 

 

 



 

۴ 

 

 

 

قلب و عروق،  نظیر های مختلفکه در درمان بیماریداروهای پایه سلولی ، های انسانیسلول کارخانهر د

پوست، سیستم اسکلتی و سیستم دفاعی بدن کاربرد دارد چون منیوسل، ریکالرسل، رنیودرم سل، لیپووس 

 سل، مزستروسل و دستروسل تولید می شود.

 

های فیبروبالست کشت داده شده در شرایط استریل هستند که سلولرنیودرم سل، به عنوان نمونه محصولی چون 

درمان بیماران  .های متداول داشته باشدتوانند روند پیری را متوقف کنند و اثرات ماندگارتری نسبت به روشمی

ن ریتوارتوسل مهمعالوه بر این . مغزی از طریق سلول درمانی نیز یکی دیگر از دستاوردهای این شرکت استفلج

ر درحال حاضو  های بنیادی است که از بند جنینی بعد از احراز صالحیت اهداکننده تولید شدهمحصول بانک سلول

 1.برداری استاین محصول نیز آماده بهره

های بنیادین بیمار و کشت آن در محیطی حساس و قرنطینه ) ایزوله( است که اهمیت این داروها در استفاده از سلول

نیروی متخصص تراز اول کشور و  5۴این کارخانه موجب اشتغال مستقیم  .شودبه بدن بیمار تزریق می بعد از کشت

هفت داروی دیگر  در تولید این کارخانهمحصوالت  .2نیروی متخصص شده است 260همچنین اشتغال غیر مستقیم

 .شدد های شبکه های عصبی، ام اس و گوارشی هم وارد بازار خواهبرای درمان بیماری

میلیون  15تا  10گذاری شاید بتوان گفت در تاریخ کشور ما نخستین بار است که برای یک دانش کامال ایرانی سرمایه

گذاری برای اجرای آن و سرمایهصفر تا صد این طرح ایرانی است شود تا به سطح صنعتی برسد. دالری انجام می

 در کشور انجام شده است.

احل به دلیل طوالنی شدن مرکه  با مسوالن پروژه قرداد بستشرکت ایتالیایی برای ساخت فضای فیزیکی کارخانه  

دانشمندان کشورمان منجر شد.  همکاری نکردن آنهادر نهایت به  و هایی را ایجاد کردچالشهای موجود  میتحرو کار 

 و در نهایت به کمک مهندسان و متخصصانکردند آغاز  را و مراحل کنترل سیستم هسازی کردها را بومیبه سرعت داده

  3رسید.برداری بهرهبه  این مجموعه  ایرانی

  یمقام معظم رهبر تیحما و هیاستفساردانش با  نیرشد ا سرعت*

رسد که از دفتر مقام معظم رهبری فرستاده ای میهای بنیادی در کشور به استفساریهنقطه آغازین تاریخچه سلول  

های بنیادی وجود داشت که هنوز هم خیلی از کشورها با این های اخالفی زیادی در زمینه سلولشد. آن زمان بحث

موضوعات دست به گریبان هستند. این استفساریه موانع زیادی را به شیوه علمی از میان برداشت و شروعی برای انجام 

                                                           
 30/2/99دنیای اقتصاد  ،دستاورد بزرگ پزشکی محققان ستاد اجرایی فرمان امام در سلول درمانی. 1

 25/2/97،یدانشگاه جهاد یرسان اطالع گاهیپا ،افتتاح شد ایدر غرب آس یسلول انسان دیکارخانه تول نی. نخست 2
 . همان 3
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عظم رهبری در بازدیدی از پژوهشگاه رویان، تاکید کردند مقام م های بنیادی بود.های پژوهشی در حوزه سلولطرح

ها فقط های تحقیقاتی را به طور ملموس ببینند و نتیجه این فعالیتباید کاری انجام شود که مردم بتوانند نتایج فعالیت

فرمان امام ، یکی از نهادهای وابسته به ستاد اجرایی آغاز شدسازی به مقاله محدود نشود. زمانی که مراحل صنعتی

این کارخانه با هدف درمان تا در نهایت  برعهده گرفتطرح را  گذاری اینخمینی )ره( قدم به میدان گذاشت و سرمایه

 1بیماری صعب العالج و ساخت قطعات یدکی بدن انسان راه اندازی شد. 70

 

          ،ترراحت یول کند بهتر را مارانیب یزندگ تیفیک خواهدیم یدر کنار دارودرمان یدر واقع سلول درمان

 .2رترماندگا و موثرتر

 

 سلول درمانی در درمان کرونا موفقیت آمیز نتایج*

بیمار کرونایی با توجه به معیارها و استانداردهای پزشکی،  ۴6روی  این شرکت با همکاری بنیاد برکت 1398در اسفند 

 .مورد درمان قرار گرفتندو بیماران به صورت رایگان  درمانی انجام دادسلول

وبت در سه ن اناواسط فروردین فاز اول سلول درمانی به اتمام رسید که  بیمارو آغاز شد اسفند تزریق سلول  25از روز  

باع اکسیژن اش شد میزانبالفاصله بعد از اینکه تزریق ابتدایی انجام می. حجم باالیی سلول دریافت کردند و بهبود یافتند

 .استبندی مرحله جمع این طرح درالبته فاز دوم مدتی بعد آغاز شد و در حال حاضر  .رفتدر بیماران باال 
 

 

 

 

 

 ، هند و آمریکای التین کره جنوبی ، یبه مالز یآماده انتقال فناور رانیا*

به  یکارخانه سلول نیا یاندازکه با راه نیتر اانجام نشده است. مهم نهیزم نیدر ا یمشابه یهاتیفعال انهیخاورمدر سطح   

جنوبی از و کره مالزیبرخوردار است.  یادیز اریبس تیموضوع در صنعت از اهم نی. امیاوستهیحوزه پ نیدر ا هانیجمع اول

 نکهیا ات دارد یشتریدرآمد ب ی. انتقال دانش فندانش فنی داشته باشیمانتقال قرار است جمله کشورهایی هستند که 

 .شود صادر محصول مایمستق

                                                           
 10/96/ 27فرهنگ، و علم یخبرگزار ،یادیبن یهاسلول دیتول یبرا یا. کارخانه 1

 96/ 6/ 1خبرگزاری مهر، ،های صعب العالجزمزمه سلولی در گوش بیماری . 2

بیماران  درسلول درمانی در زمینه تاثیر از اوایل اسفند ماه شروع به پژوهش و تحقیق  محققان کشورمانبا توجه به اینکه 

 را یدرمان سلول یبرا مجوز نینخست کایآمر آنروز پس از  ۷۵ مطلوبی دست یافته بودندبه نتایج بسیار کرونایی کرده و 

  .کرد صادر

ها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام چندین طرح دیگر در حال انجام است که قرار است یکی از طرح در حال حاضر

 .۱بیمار کرونایی را در کشور پوشش دهد ۱۰۰ )ره( و وزارت بهداشت در سطح ملی حدود
 

https://www.mehrnews.com/news/4066604/زمزمه-سلولی-در-گوش-بیماریهای-صعب-العلاج-از-کارخانه-سلولها-چه
https://www.mehrnews.com/news/4066604/زمزمه-سلولی-در-گوش-بیماریهای-صعب-العلاج-از-کارخانه-سلولها-چه
https://www.mehrnews.com/news/4066604/زمزمه-سلولی-در-گوش-بیماریهای-صعب-العلاج-از-کارخانه-سلولها-چه
https://search.farsnews.ir/?q=آمریکا&o=on
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 هبهدف ما  یاز جمله بازارهاو کشورهای آمریکای التین هستند  ایآسدرمانی که از مراکز مهم اندونزی و  مانند هند ییکشورها

 . روندبه شمار می یامنطقه یبازارها کشورمان در هیاز اهداف اول زین هیو ترک، قطر عمانعراق،  یکشورها روند.یشمار م

 یسلول ها»، «کشت شده بروبالستیف یسلول ها» ،«یتک هسته ا یسلول ها»، «کشت شده میسلول مزانش»

که  یمحصول ۴ نیاست تنها در خصوص هم دهیرس یهستند که در پژوهشگاه به مرحله صنعت یاز محصوالت« پوست

 1.وجود دارد  در داخل کشور هزارنفر 700از  شیب یبازارشود تولید می یدر حال حاضر در کارخانه سلول

 

 سلول درمانی کشورهای متقاضی و کشورهای هدف انتقال تکنولوژی

                 

 

 محصوالت سلولی  که به مرحله صنعتی شدن رسیده اند: 

 
 

 :فارمد به شرح جدول زیر است سبد محصوالت دارویی شرکت سل تک
 

 دسته دارویی نام فرآورده ردیف

 و چروک صورت نیچ یسلول درمان سل ودرمیرن 1

 گویلیتیو یسلول درمان کالرسلیر 2

 آرتروز یسلول درمان مزستروسل 3

                                                           
 10/96/ 27فرهنگ،،خبرگزاری علم و های بنیادیای برای تولید سلولکارخانه . 1

کشورهای متقاضی

مالزی

کره جنوبی

کشورهای هدف

هند 

ندونزیا
آمریکای التین 

عراق
قطر 

ترکیه 

سلول مزانشیم کشت شده

سلول های فیبروبالست کشت شده

سلول های تک هسته ای

سلول های پوست
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 ۱یقلب یینارسا یسلول درمان وسلیمن 4
 

 یدرمان سلول در جهان یکشورها تیوضع*

 هم نیقوان جادیخوشبختانه در حال حاضر در ا گوید:میرئیس مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان دکتر ناصر اقدمی 

را داشته  یادیبن یهامربوط به سلول نیکشور، قوان 10کمتر از  دیشا ای. در کل دنمیهست نخست جهان یکشورها وجز

 . میهست شرویپ یهم جزء کشورها ینیدر بحث بال نیباشند، همچن

  .2ارندد یمشابه یها کارخانه که هستند ییکشورها معدود وجز ایاسترال و سیانگل کا،یمانند امریی کشورهاهم اکنون 

 

 ندهیآ انداز چشم*

 

 آخر*کالم 

ها های متعددی اعمال کنند. سلولتوانند اثرات درمانی را از طریق روشهای قدرتمندی هستند که میها کارخانهسلول  

 های دیگری تبدیل شوند. اینآسیب قرار بگیرند، مواد محرک رشد ترشح کنند و در برخی موارد به سلولتوانند در محل می

برگشت  های غیر قابلشود سلول درمانی به طور قدرتمندی عمل کند و امکان باالیی برای درمان بیماریپذیری باعث میتطبیق

یه این کند در ساثابت مینیز کند بلکه به جهانیان بیمارها قدرتمند می کشورمان را در درمان این فناوری نه تنها .نماید فراهم

یابیم ست دروز جهان تکنولوؤی  هوش و دانش خودمان توانستیم به پیشرفته ترین علوم وتوکل به خدا و های ظالمانه با تحریم

  کنیم.حتی آن را صادر  و

                                                           
 3/8/99فارمد، تک سل یرسان اطالع گاهیپا، صورت چروک و نیچ یدرمان سلول – سل ودرمیرن . 1

 10/96/ 27فرهنگ، و علم یخبرگزار ،یادیبن یهاسلول دیتول یبرا یا. کارخانه 2

 

دستیابی به فناوری ساخت اعضای یدکی بدن انسان

توسعه توریسم درمانی

کاهش قیمت محصوالت

های موثرتر ،راحت تر و ماندگارتردرمان

ای مشارکت در طرح ملی و استفاده از سلول درمانی در مقیاس وسیع بر
بیماران کرونایی


