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پــس از ارایــه پیشنویــس کامــل توالــی
ژنــوم انســانی در ســالهای  ۲۰۰۰و ۲۰۰۱
بــه نظــر میرســد کــه طــرح ژنــوم انســانی
[( – ]]Human genome project (HGPمطابق
پیشبینیهــای اولیــه در ســال  ۲۰۰۳بــه پایــان
میرســد و شناســایی نزدیــک بــه  ۳۰۰۰۰ژن در
 DNAانســان ،تعییــن توالــی ســه بیلیــون جفــت
بــاز شــیمیایی تشــکیل دهنــده  DNAانســانی و ...
در حــال اتمــام میباشــد.
پــس از بــه پایــان رســیدن ایــن مرحلــه ،بهطــور
قطــع نوبــت بــه بررســی خصوصیــات و فعالیــت

پروتئینهــای ســاخت شــده توســط ســلولها
در انســان بــا موجــودات یــا بــه عبــارت دیگــر،
بررســی پروتئــوم ( )Proteomeمیرســد .پروتئــوم
مجموعــه پروتئینهایــی میباشــند کــه در زمــان
معیــن در ســلول خاصــی وجــود دارنــد .از آنجایــی
کــه پروتئینهــا حاصــل از بیــان ژن و رونــد ترجمــه
میباشــند .پیشبینــی آن کــه پــس از ژنوميكــس
( -)genomicsیــا علــم مطالعــه و بررســی ژنــوم-
بایــد بــه پروتئومیکــس ( -)Proteomicsیــا علــم
مطالعــه و بررســی پروتئــوم -پرداخــت ،کار چنــدان
ســختی نیســت.
پی در پی  ۳۸۴
34۵۱۴
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پروتئومیکــس مطالعــه مفهومــی پروتئینهــای
ســلول ،بافــت و مایعــات بــدن میباشــند .اغلــب
بــا نمونهگیــری بافتــی از افــراد بیمــار و ســالم
میتــوان مشــخص کــرد کــه کــدام پروتئیــن چــه
تغییــری در ایــن بیمــاری خــاص داشــته اســت.
پروتئینهایــی کــه در رونــد بیــان ،ترجمــه و بعــد
از ترجمــه آنهــا اشــکالی وجــود دارد ،میتوانــد
بهعنــوان هدفــی بــرای دارو یــا بهصــورت
شــاخص حياتــي ( )bio- markerدر نظــر گرفتــه
شــود .بــه عــاوه ،پروتئینهــای خــاص ممكــن
اســت بــا ســمیت دارو همــراه باشــد و بنابرایــن،
یــک اخطــار اولیــه بــرای دارویــی بــا عــوارض
جانبــی غيرقابــل قبــول اســت و از ایــن رو،
پروتئومیکــس میتوانــد در شناســایی عــوارض
جانبــی داروهــا نیــز کمککننــده باشــد.
تغییــرات پروتئولیتیــک پیشســازهای پروتئینی
متصــل بــه غشــا از مکانیس ـمهای رایــج تنظیــم
رهاســازی آنژیوتانســين ( )Angiotensinبــه
حســاب میآیــد و بنابرایــن ،مهــار کنندههــای
آنزیــم مبــدل آنژیوتانســین ،از طریــق جلوگیــری
از تبدیــل پروتئولیتیــک پیشســاز آنژیوتانســین
فعــال عمــل میکننــد.
پروتئومیکــس گســتره مطالعاتــی را در
برمیگیــرد کــه از ایــن بیــن میتــوان بــه
پزشــکی ،داروســازی ،کشــاورزی ،فیزیولــوژی و...
اشــاره کــرد .در زمینــه پزشــکی بایــد از کاربــرد
پروتئومیکــس در مقاصــد تشــخیصی و درمانــی
بســیاری از بیماریهــا (ســرطان و آلزايمــر) يــاد

92

سال سی و دوم

شماره ۱۲اسفند 400پی در پی  ۳۸۴
34۵۱۵

کــرد .یکــی از موضوعــات تحقیقاتــی در حــال
انجــام دســتهبندی تومورهــای ســرطانی مبتنــی
بــر پروتئــوم در بافتهــای مختلــف ،پیگیــری
چگونگــی تغییــرات پروتئینــی و مســیرهای
ترانسدوکســیون ســیگنال در انــواع ســرطانها و
ارزیابــی تاثیــر داروهــا در جریــان درمــان آنهــا
میباشــد .در زمينــه داروســازی -همانگونــه کــه
قبــا ذكــر گردیــد -میتــوان بــه دســتهبندی
اثــرات دارویــی در داروهــای عمــل کننــده ،کاربــرد
آنهــا در بیمــاری خــاص ،مکانیســم داروهــای
مشــابه براســاس اثــر روی سیســتمهای پروتئینــی
و دســتهبندی پروتئینهــا براســاس همولــوژی
تنظیمــی بهعنــوان نتیجــه اثــرات درمانــی
یــا ســمی ترکیبــات دارویــی اشــاره داشــت.
اگرچــه بســیاری از محققــان اعتقــاد دارنــد کــه
پروتئومیکــس -در حــال حاضــر -شــرایطی مشــابه
ژنومیکــس در ســال  ۱۹۸۶دارد ،ایــن اعتقــاد
بهطــور تــام درســت نیســت ،زیــرا بــه لحــاظ
دانــش ،پروتئــوم در شــرایط ژنومیکس ســال ۱۹۸۶
قــرار دارد امــا از نقطــه نظــر فنــاوری ،پروتئومیکس
در شــرایط بســیار مســاعدی نســبت بــه ژنومیکس
در آن ســال قــرار دارد ،بــا ایــن حــال روشهــای
شناســایی پروتئینهــا بهطــور نســبی قدیمــی هســتند
و علیرغــم ،پیشــرفت روشهــای طیفســنجیجرمی
( )Mass Spectroscopyدر اواخــر دهــه  ۹۰میــادی،
عــدم امــکان تزايــد مولکولــی پروتئیــن ،مشــكل
جداســازی پروتئینهــای حامــل بــا بارهــای
الکتریکــی خیلــی باال یــا دارای وزنهــای مولکولی
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خیلــی پاییــن ،محدودیــت بررســی پروتئینهــای
آبگریــز از جملــه پروتئینهــای غشــایی از
طريــق الكتروفــورز دو بعــدی و  ...باعــث ایجــاد
محدودیتهایــی در تحقیقــات پروتئومیکــس
میگــردد .از ســوی دیگــر ،فناوریهــای مبتنــی
بــر تراشــهها ( )Chipsبــرای بررســی همزمــان
پروتئینهــای متعــدد ،چشــمانداز نوینــی بــرای
تحقیقــات پروتئومیکــس فراهــم آورده اســت.
در حــال حاضــر ،بســیاری از محققــان اعتقــاد
دارنــد کــه زمــان پرداختــن بــه طــرح پروتئــوم
انســانی [])Human Proteome Project (HPP
فرارســیده اســت امــا ،در مــورد ســرمایهگذاری روی
ایــن طــرح بیــن محققــان اختــاف نظــر وجــود دارد.
عــدهای معتقــد هســتند کــه در ایــن زمینــه نیــز بایــد
ســرمایهگذاری کالن دولتــی (مشــابه طــرح ژنــوم
انســانی) انجــام گیــرد و ایــن طــرح را در ارایــه ژنــوم
انســانی بیــان میکننــد و بــه آن نــام «طــرح ژنــوم
تــا حيــات» ( )Genome to lifeمیدهنــد .گروهــی
دیگــر بــه خاطــر عــدم ثبــات موضوعــی پروتئــوم
اعتقــاد دارنــد کــه نتایــج حاصــل از مطالعــه پروتئوم
در مقایســه بــا ژنــوم کاربردیتــر هســتند و بنابراین،
میتــوان شــرکتهای خصوصــی ســرمایهگذار را
تشــویق بــه ســرمایهگذاری و تخصیــص اعتبــار در
مــورد طرحهــای پروتئــوم کــرد.
محققانــی کــه در زمینــه پروتئومیکــس بــه
تحقیــق و تتبــع میپردازنــد ،مصــر هســتند کــه
پروتئومیکــس بــا خــود منافــع چنــدی را بــه
ارمغــان مــیآورد کــه عبارتنــد از:

قابلیــت تولیــد مجــدد بــاال -بــه ایــن
ویژگــی بــا ترکیبــی از اتوماســیون بــاال ،پایــداری
در فرآینــد ژل ،خــواص جداســازی پروتئیــن و
فناوریهــای ارزیابــی بــه دســت میآیــد.
حساســیت بــاال -توانایــی شناســایی مقادیــر
بســیار انــدک و متنــوع پروتئینهــا بــا کمــک فناوری
فلورســانس بــا حساســیت بــاال بــه وجــود میآیــد.
محــدوده دینامیــک خطــی -اســتفاده از
فلورســانس بــا حساســیت بــاال منجــر بــه توانایــی
ارزیابــی پروتئینهــا حتــی در مقادیــر انــدک میشــود.
تمــام مــواردی کــه تــا کنــون مطــرح گردیــد،
همگــی قابــل بحــث و تبــادل نظــر میباشــند
و بهطــور قطــع طــی ســالهای آتــی شــاهد
تحقیقــات متعــدد و بررســیهای مــداوم در ایــن
زمینههــا خواهیــم بــود امــا بایــد دانســت کــه:
بــا اتمــام طــرح ژنــوم انســانی ،توجــه محققان
در رشــتههای مختلــف بــه دیــدگاه عملکــردی ژن و
نقــش پروتئینهــا در فرآیندهــای بیولوژیــک جلــب
میگــردد و پروتئومیکــس بــا بررســی پروتئــوم در
ایــن زمینــه نقــش بــه ســزایی ایفــا میکنــد.
پروتئومیکــس میتوانــد تحــول عظیمــی
در دیــدگاه مــا نســبت بــه فرآیندهــای بیولوژیــک
در زمینههــای گوناگــون پزشــکی ،داروســازی،
کشــاورزی و  ...بــه وجــود آورد.
پزشــکی و داروســازی از توســعه و تکامــل
پروتئومیکــس بهرههــای زیــادی میبرنــد
همانگونــه کــه تــا کنــون از ثمــرات بیوتکنولــوژی
اســتفاده نمودهانــد.
پی در پی  ۳۸۴
34۵۱۶
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بــا توجــه بــه نــکات مذكــور ،معطــوف شــدن
توجــه محققــان بينالمللــی بــه پروتئومیکــس
و جــوان بــودن ایــن رشــته ،ســرمایهگذاری در
ایــن رشــته میتوانــد در اعتــای جامعــه علمــی
کشــورمان و ایفــای نقشــی بــه ســزا در مجامــع
علمــی راهگشــا باشــد .در ایــن زمینــه ،بایــد بــه چند
نکتــه توجــه خاصــی مبــذول داشــت .شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی بایــد به صاحــب نظــران ماموریت
دهــد تــا بــا بررســی همــه جانبــی ،تغییــرات الزم را
در محتــوای آموزشــی دورههــای مختلــف مرتبــط
بــا پروتئومیکــس بــه وجــود آورنــد تــا اســاتید و
دانشــجویان ایــن رشــتهها بــا داشــتن دانــش الزم
بــه انجــام تحقیقات مختلــف در ایــن مــورد بپردازند.
یکــی از مؤسســات معتبــر دانشــگاهی یــا تحقیقاتــی
بــه ایجــاد بانکهــای اطالعاتــی ضــروری در
ایــن زمینــه بپردازنــد تــا دسترســی بــه تحقيقهــا،
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مطالعــات و مقــاالت گوناگــون بــرای محققــان
تســهیل گــردد .شــرکتهای گوناگــون داروســازی،
مؤسســات تحقیقاتــی پزشــکی بــا کشــاورزی در
زمینههــای مــورد عالقــه خــود ســرمایهگذاری الزم
را در ایــن زمینــه انجــام دهنــد .البتــه ،بایــد این نکته
را در نظــر داشــت کــه بســیاری از مؤسســات معتبــر
جهانــی مایــل و عالقهمنــد بــه ســرمایهگذاری
مشــترک در ایــن زمینــه میباشــند و میتــوان از
حضــور آنــان هــم بــه جهــت ســرمایهگذاری مــادی
و هــم بــرای دریافــت دانــش فنــی بهــره جســت.
اکنــون زمــان مناســبی بــرای توجــه برنامهریــزان
تحقیقاتــی کشــور در زمينــه پروتئومیکــس میباشــد
و بایــد ایــن نکتــه را بــه خاطــر ســپرد کــه شــاید
بعــد از گذشــت یــک ســال ،چنیــن شــرایط مطلوبی
وجــود نداشــته باشــد.
دکتر مجتبی سرکندی

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

در بخــش نخســت ایــن نوشــتار ضمــن معرفــی
 ۲۰شــرکت پرفــروش داروســازی جهــان در ســال
 ۲۰۰۰بــه مهمتریــن تغییــرات و مطالعــات انجــام
شــده و نیز معرفی ســاختار و تشــکیالت پنج شــرکت
اول پرفــروش دنیــا یعنــی گالسكواســمیت کاليــن،
فایــزر ،مــرک ،آســترازنکا و آونتیــس پرداختیــم .در
ایــن قســمت پنــج شــرکت دارای ردههــای ۶ - ۱۰
شــرکتهای پرفــروش دنیــا در ســال  ۲۰۰۰را
معرفــی خواهیــم کــرد .ایــن شــرکتها عبارتنــد از:
BMS, J&I, Novartis, Pharmacia, American Home Products

Bristol-Myers Squibb

تعداد شاغالن ۵۴۰۰۰ :نفر
سال تأسیس ۱۸۸۶ :میالدی
درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۱۴/۴ :میلیــارد
دالر بــا  ۱۱درصــد افزایــش
كل درآمــد ۲۱/۳ :میلیــارد دالر بــا  ۵درصــد
افزایــش
درآمــد خالــص ۴/۷ :میلیــارد دالر بــا  13درصــد
افزایــش
بودجــه  ۱/۹ :R&Dمیلیــارد رده دوازدهــم
جهــان در ســال )۲۰۰۰
پی در پی  ۳۸۴
34۵۱۸
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داروهای ثبت شده جديد

( Glocovanceدیابــت نــوع دوم)Videx EC .

(ایــدز)( Clucophase RX ،دیابت نــوع دوم)Vaniqa .

(مــوي صــورت خانمهــا)( Tequin ،آنتیبیوتیــک)

)Plavix (atherosclerosis
($ 903 million )+%65
ن

)Buspar (anxiety
($ 709 million )+%17
ن

)Para platin (ovarin cancer

داروهای در حال ثبت

($ 690 million )+%15
ن

( Tegaserodگوارشی)( Tequin ،برونشیت)
داروهــای در دســت تحقیــق تــا مرحلــه
 IIBمطالعــات

( Abilitatاســکیزوفرنی)( Vanlev ،ضد فشــارخون)،
( Plavixآنژین)( Avapro ،نفروپاتی دیابتــی)Maxipost ،
(ســکته ایســکمیک حاد) و ( Entecavirهپاتیت .)B
داروهایــی کــه دوره  Patentآنهــا در
حــال اتمــام اســت:
Glucophage & Taxol & Buspar

طرحهای تحقیقاتی در مراحل اولیه:

( Taxanesپنج داروی ضدسرطان)

پرفروشتریــن محصــوالت و درصــد
افزایــش فــروش آنهــا
)Pravachol (cholesterol
($ 1.8 billion )+%7
ن

)Glucophage (type 2 diabetes
($ 1.7 billion )+%32
ن

)Taxol (cancer
($ 1.8 billion )+%7
ن
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در ســال  ۵۱ ،۲۰۰۰درصــد و در ســال ۱۹۹۹
حــدود  ۴۸درصــد کل فــروش  BMSاز محــل
فــروش اقــام فــوق بــوده اســت.
هماننــد ســایر شــرکتهای بــزرگ داروســازی
جهــان شــرکت  BMSنيــز در چنــد ســال اخيــر
تغييــرات ســاختاری عمــدهای داشــته اســت
تــا عمــده فعالیــت خــود را بــر تولیــد و عرضــه
محصــوالت دارویــی متمرکــز کنــد.
آن
هــدف اصلــی شــرکت کــه بــه 
 Mega Double Goalمیگوینــد ایــن اســت کــه
طــی پنــج ســال آتــی می ـزان درآمــد و فــروش خــود
را دو برابــر کننــد .ب ـرای دســتیابی بــه اه ـداف گفتــه
شــده ،شــرکت  BMSواحــد تولیــد رنــگ مــو و اقــام
بهداشــتی مشــابه خــود را بــه اورال پاریــس فروختــه
اســت .یــک ســال قبــل از آن نیــز  BMSواحــد تولیــد
فرآوردههــای پوســتی -بهداشــتی خــود را فروختــه بود.
در ســه ماهــه اول ســال  ۲۰۰۰نیــز شــرکت BMS
یــک واحــد غیردارویــی دیگر خــود را با قیمتی معــادل ۵
میلیــارد دالر بــه  Procter & Gambleفروخت.
در جدیدتریــن اقــدام شــرکت  Zimmerیــا
واحــد تولیــد لــوازم و تجهیــزات پزشــکی بهطــور
کامــل از شــرکت اصلــی منفــک و بــه صــورت
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شــرکتی مســتقل بــه ســهامداران واگــذار گردیــد .از
طــرف دیگــر ،در مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۰۱شــرکت
 BMSبــا قیمتــی معــادل  ۷/۸میلیــارد دالر شــرکت
داروســازی  Dupontرا خریــد .شــرکت Dupont
در ســال  ۲۰۰۰فروشــی معــادل  ۱/۵میلیــارد دالر
داشــته و پرفروشتریــن محصــوالت آن عبارتنــد
از Coumadin :یــا وارفاریــن و  Sustivaکــه
یــک داروی ضــد ایــدز اســت .شــرکت Dupont
یــک داروی ضدافســردگی جدیــد را نیــز در مراحــل
پایانــی مطالعــات بالینــی دارد .خريــد  Dupontاز
آن نظــر اهمیــت دارد کــه طیــف محصــوالت و
طرحهــای مطالعاتــی  BMSرا گســترش داده و در
حــد  ۱۰شــركت اول دنیــا ارتقــاء میدهــد .در ســال
 ،۲۰۰۰مهمتریــن خبــر در مــورد شــرکت BMS
جمـعآوری داروی ضدفشــارخون  Vanlevبــود کــه
بــه علــت احتمــال بــروز عــوارض جانبــی شــدیدی
از جملــه آنژیــوادم صــورت پذیرفــت .بالفاصلــه
شــرکت مطالعــه روی  ۲۵۰۰۰بیمــار بــرای حصــول
اطمینــان از ســامت دارو را شــروع کــرد.
مشــکل پیــش روی  BMSانقضــاء مــدت patent
چنــد داروی پرفــروش آن از جملــه گلوكوفاژ اســت .به
منظور حفــظ بــازار شــرکت  BMSداروی Glucovance
را عرضــه کــرده که ترکیبــی از گلوکوفــاژ و گلیبوراید
اســت .از ژانویــه ســال  ۲۰۰۰شــرکت  BMSعرضــه و
بازاریابــی داروی  Tequinرا شــروع کــرده کــه یــک
آنتیبیوتیــک وســیعالطیف کینولونــی اســت.
فــروش ایــن دارو در ســال  ۲۰۰۰حــدود ۱۳۱
میلیــون دالر بــوده و برابــر آمــار تــا مــاه نوامبــر

ســال مذکــور یــک میلیــون نســخه بــرای تجویــز
آن نوشــته شــده اســت.
شــرکت  BMSبــه اتفــاق شــرکت-
 Sanofi syntholaboجایــزه  Prix Galienرا در
ســال  ۲۰۰۰دریافــت کردهانــد .ایــن جایــزه بــه
خاطــر عرضــه داروی ضدپالکــت  Plavixبــه ایــن
دو شــرکت داده شــده و جایــزهای اســت کــه هــر
ســاله بــه بهتریــن نــوآوری درمانــی اعطاء میشــود.
Johson & Johnson

تعداد شاغالن ۹۹۲۰۰ :نفر
سال تأسیس ۱۸۸۷ :میالدی
درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۱۲ :میلیــارد دالر
بــا  ۱۲درصــد افزایــش
كل درآمــد ۲۹/۱ :میلیــارد دالر بــا  ۶درصــد
افزایــش
درآمــد خالــص ۴/۸ :میلیــارد دالر بــا  ۱۵درصد
افزایش
بودجــه  ۲/۹ :R&Dمیلیــارد دالر بــا  ۱۳درصــد
افزایش
داروهای ثبت شده جديد

( Ultracetضد درد) ،ا( Reminyآلزایمر)
داروهای در حال ثبت

( NGM/ EE ،)GERO(Aciplex/Parietقرص
ضدبــارداری)( Ortho Evro ،چســب ضدبــارداری)،
( Risperdalآلزايمــر) و ( sporanoxضدقــارچ)
ا
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داروهــای در دســت تحقیــق تامرحلــه
 IIBمطالعات

( Remicadeبیماری Reopro/Retavase ،)Crohn

(ســکته حاد قلبی)( RwJ270201 ،آنفلوالنـزا  Aو .)B
( R115777ســرطان لوزالمعده) و ( Topamaxچاقی)
پرفروشتریــن محصــوالت و درصــد
افزایــش فــروش آنهــا
)Procrit (anemia

($ billion 2.7 )+%29
2

)Risperdal (antipsychotic
($ 1.6 billion )+%23
ن

)Levaquin (antibacterial
($ 1.1 billion )+%44
ن

)Duragesic (chronic pain
($ 656 million )+%27
ن

)Spranox (antifungal
($ 604 million )+%2
ن

طــی ســالهای  ۹۹و  ۲۰۰۰فــروش اقــام
فــوق بــه ترتیــب  ۴۹و  ۵۵درصــد کل فــروش J&J
را شــامل شــدهاند.
 J&Jداروی پرفــروش دیگــری نیــز داشــت
بــه نــام  Propulsidکــه فــروش آن در ســال
 ۹۹حــدود  ۹۵۰میلیــون دالر بــوده ولــی در ســال
 ۲۰۰۰ایــن دارو از بــازار جمــعآوری شــد .طــی
چنــد مــاه فــروش ســال  ۲۰۰۰نیــز داروی مذکــور
 ۲۹۷میلیــون دالر فــروش داشــته اســت.
 J&Jبزرگتریــن ژنریکســاز دنیــا اســت.
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ایــن شــرکت در کلیــه گروههــای درمانــی
فعــال میباشــد بهطــوری کــه در ســال ۲۰۰۰
بیــش از یــک صــد قلــم دارو در بــازار داشــته
کــه فــروش  ۳۱قلــم آنهــا بیشــتر از ۵۰
میلیــون دالر و  ۲۰قلــم بیــش از  ۱۰۰میلیــون
دالر بـ�وده اسـ�ت .علیرغـ�م جمـ�عآور ی �pro
 pulsidاز بــازار ،فــروش کل دارویــی ایــن
شــرکت در ســال  ۱۲ ،۲۰۰۰درصــد افزایــش
داشــته کــه بــا  ۲۹درصــد افزایــش بیشــترین
فــروش مربــوط بــه داروى  Procritبــوده اســت.
در ســال  ،۲۰0۰شــرکت  J&Jبــه دنبــال خریــد
ســایر شــرکتهای داروســازی نبــوده و بیشــتر
ســعی کــرده اســت تــا بــه تجدیــد ســاختار و
ســازماندهی جدیــد خــود بپــردازد J&J .در
ســال  ۱۹۹۹بــا مبلغــی معــادل  ۴/۹میلیــارد
دالر شــرکت بیوفارماســيوتيكال  Centocorرا
خریــداری کــرد .خریــد شــرکت  Centocorو
ادغــام آن در بخــش بیوتکنولوژیکــی  J&Jیعنــی
شــرکت  Ortho Biotechموجــب شــد کــه J&J
بــه دومیــن شــرکت بــزرگ بیوتکنولوژیکــی
دنیــا تبدیــل شــود ،خريــد بــزرگ بعــدی J&J
در مــاه مــارس ســال  ۲۰۰۱بــود کــه J&J
اعــام کــرد در نظــر دارد شــرکت  Alzaرا
خریــداری کنــد ،تخصــص اصلــی شــرکت
 Alzaسیســتمهای دارورســانی پیشــرفته اســت،
عــاوهبــر آن ،چنــد قلــم داروی جدیــد از جملــه
 Dilropan XZبــرای پــرکاری مثانــهConcerta ،
بــرای درمــان  ADHAو  Doxilبــرای درمــان
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ســرطان تخمــدان بــه فهرســت داروهــای
اضافــه شــده اســت .خریــد ۱۰/۵میلیــارد دالری
 Alzaبزرگتریــن خریــد  J&Jبــوده اســت .در ســال
 ،۲۰۰۰شــرکت  Centocorتایيديــه فــروش داروی
 Remicadorرا بــه دســت آورد کــه در ترکیــب بــا
متوترکســات بــرای درمــان آرتریــت روماتوییــد تجویز
میشــود .در ســال  ،۲۰۰۱شــرکت  J&Jبــا شــرکت
بیوتکنولوژیکــی  Amgenبــر مــورد داروی پرفــروش
 Procritدرگیــر دع ـوای حقوقــی شــد کــه رأی دادگاه
در نهایــت ،بــه نفــع  J&Jبــود و ادامــه فــروش ایــن دارو
امکانپذیــر شــد.
J&J

Novartis

تعداد شاغالن 6۷۶۵۳ :نفر
سال تأسيس ۱۹۹۶ :میالدی
درآمــد فرآوردههــای دارویــی 10/9 :میلیــارد
دالر بــا  ۱۵درصــد افزایــش
کل درآمد 22/2:میلیارد دالر با ۱۰درصد افزایش
درآمد خالص 4/5:میلیارد دالر با ۸درصد افزایش
بودجه 2/9:R&Dمیلیارد دالر با ۱۳درصد افزایش

داروهای در حال ثبت

آتوپیــک)،

(درماتیــت
Elidel
( Femaraســرطان پســتان)Rescula ،
(گلوكــوم)( Xolair،آســم ،رینيــت آلرژیــک) و
( zaditenآلرژی)

داروهــای در دســت تحقیــق تــا مرحلــه
 IIBمطالعــات

( Certicanپیونــد اعضــاء)( ERL080 ،پيوند اعضاء)،
( LTB019بیمــاری ریــوی مزمــن)Zomaril ،
(اســکیزوفرنی) و ( COX189ضدالتهــاب)
پرفروشتریــن محصــوالت و درصــد
افزایــش فــروش آنهــا
)Neoral (Immunosuppressive
($ 1.3 billion )-%5
ن

)Voltaren (antirheumatic
($ 841 million )-%12
ن

)Lamisil (fungal infection
($ 795 million )+%12
ن

)Lotensin (hypertension

داروهای ثبت شده جدید

( Famvirضدویــروس) ( Denavirضدویروس)،
( Zometaســرطان)( Exelon ،آلزایمــر)  Glivec ،
(لوسـ�می) ( Starlix ،دیابــت نــوع دوم)Trilep� ،
( talصــرع) و ( Zelmacســندروم روده ملتهــب)
دو داروی ضدویــروس نامبــرده از شــرکت اســمیت
کالیــن بیچــام خریــداری شــدهاند.

($ 782 million )+%29
ن

)Diovan (hypertension
($ 763 million )+%55
ن

)Aredia’(bone metastasis
($ 696 million )+%24
ن

)Lescol (cholestrol
($ 450 million )-%4
ن

پی در پی  ۳۸۴
34۵۲۲

سال سی و دوم شماره ۱۲اسفند400

99

گزیدههای منهای بیست

)Miacalcic (osteoporosis
($ 446 million )+%18
ن

)Tegratol (epilepsy
($ 438 million )+%2
ن

فــروش ده داروی فــوق طــی ســالهای ۱۹۹۹
و  ۲۰۰۰بــه ترتیــب  ۶۰و  ۵۹درصــد کل فــروش
نوارتیــس را تشــکیل میدهنــد.
طــی ســال  ۲۰۰۰شــرکت نوارتیــس بــا
جداســازی بخــش فرآوردههــای شــیمیایی -
کشــاورزی از بدنــه اصلــی و خریــد واحــد مشــابه
از شــرکت آســترازنیکا ،شــرکت جديــد Syngenta
را بــه وجــود آورد .طــی دو ســال گذشــته تــاش
اصلــی مســؤوالن شــرکت در زمینــه تحقیقــات
جدیــد متمرکــز بــوده اســت .ســرمایهگذاری
قابــل توجــه در تحقيقــات  ،R&Dهمــکاری بــا
ســایر شــرکتها بــرای طرحهــای مطالعاتــی
مشــترک و در کنــار آن ایجــاد یــک سیســتم قــوی
و اینترنتــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــه مصــرف
کننــدگان و پشــتیبانی علمــی و اطالعاتــی از
محصــوالت خــود از جملــه اقدامــات مهــم شــرکت
نوارتیــس بــه شــمار میرونــد.
طــی ســال  ۲۰۰۰شــرکت نوارتیــس اقــام
متعــددی را در بازارهــای مختلــف بــه ثبت رســانید
کــه از جملــه عرضــه پنــج داروی جدیــد در بــازار
آمریــکا بــوده اســت .برابــر برنامــه طــی ســالهای
 ۲۰۰۱-۲۰۰۲نوارتیــس هشــت داروی جدیــد را بــه
بــازار عرضــه خواهــد کــرد .از نظــر ســرعت ثبــت
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فرآوردههــای جدیــد نوارتیــس از شــرکتهای
داروســازی بســیار موفــق محســوب میشــود کــه
در مــورد بعضــی از اقــام ،ثبــت داروهــای خــود
را در دوره زمانــی کــه یــک ســال کمتــر از ســایر
شــرکتها اســت بــه پایــان رســانیده اســت.
مهمتریــن دســت آورد نوارتیــس در ســال
 ۲۰۰۱ثبــت  Glivec/Cleevecدر مــاه مــهایــن
ســال توســط  FDAبــوده اســت .ایــن دارو در
درمــان  CMLیــا لوســمی میلوییــدی مزمــن
تجویــز میشــود .نتایــج بالینــی حاصــل از ایــن
دارو آنچنــان امیدوارکننــده بــود کــه شــرکت
نوارتیــس تنهــا  ۳۲مــاه پــس از شــروع مطالعــات
بالینــی ،درخواســت ثبــت آن را بــه  FDAارایــه
نمــود .بــرای اولیــن بــار نیــز  FDAیــک داروی
ضدســرطان را در زمانــی کمتــر از  ۲/۵مــاه پــس
از دریافــت درخواســت بــه ثبــت رســانید کــه خــود
نوعــی رکــورد محســوب میشــود.
از طــرف دیگــر ،در مــاه ژوئــن ســال ۲۰۰۱
شــرکت نوارتیــس اعالميــه رد ثبــت داروی
 Zelmec/Zelnormرا از  FDAدریافــت نمــود.
ایــن دارو کــه در درمــان ســندروم روده ملتهــب
بــه کار مــیرود ،محصــول تحقیقــات مشــترک
نوارتیــس و بریســتول -مایــر اســکویپ اســت .ســه
هفتــه قبــل از آن ،شــرکت نوارتیــس خــود اقــدام
بــه جمـعآوری ایــن دارو از بــازار اروپــا کــرده بــود،
خبــر بــد دیگــر در مــاه جــوالی ســال  ۲۰۰۱بــه
نوارتیــس رســید ،زمانــی کــه  FDAاز ثبــت داروی
 Xolairامتنــاع و درخواســت مــدارک بیشــتری
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کــرد Xolair .کــه محصــول مشــترک نوارتیــس و
شــرکت  Genetechاســت ،بــرای درمــان آســم
عرضــه شــده اســت .طبــق اعــام دو شــرکت
ســازنده ثبــت  Xolairتــا اوایــل ســال  ۲۰۰۳در
آمریــکا و بــه تبــع آن در اروپــا بــه تعویــق افتــاده
اســت .شــرکت نوارتیــس در دســامبر ســال۲۰۰۰
حــق تولیــد دو داروی ضــد ویــروس  Famvirو
 Denavirرا بــه مبلــغ  ۱/۶میلیــارد دالر از اســمیت
کالیــن بیچــام خریــداری کــرد Famvir .کــه در
ســال  ۱۹۹۴بــه ثبــت رســیده ،در ســال ۱۹۹۹
بــا  ۲۶درصــد افزایــش از فروشــی معــادل ۲۱۴
میلیــون دالر بهرهمنــد بــوده کــه  ۷۰درصــد آن در
بــازار آمریــکا بــه دســت آمــده اســت patent .ایــن
دارو در آمریــکا تــا ســال  ۲۰۱۰میباشــد.
کــرم  Denavirنیــز در ســال  ۱۹۹۶بــه ثبــت
رســیده و فــروش آن در ســال  ۱۹۹۹حــدود  ۲۰میلیون
دالر بــوده کــه  ۱۱۵درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
 Famvirبــرای درمــان تبخــال حــاد در ۷۰
کشــور و بــرای درمــان تبخــال تناســلی در ۵۰
کشــور بــه ثبــت رســیده اســت .در دســامبر ســال
 ۲۰۰۰نیــز شــرکت نوارتیــس با شــرکت بریســتول
مایراســکویپ بــه توافــق رســید و حــق تولیــد و
عرضــه محصــوالت شــرکت Apothecone
را خریــداری نمــود Apothecone .بخــش
ژنریکســاز بریســتول مایراســکویپ اســت کــه
در زمینــه تولیــد آنتیبیوتیکهــای خوراکــی و
تزریقــی فعــال بــوده و خریــد آن حداقــل ســاالنه
 ۱۰۰میلیــون دالر بــه درآمــد نوارتیــس میافزایــد.

ایــن خریــد از آن نظــر اهمیــت دارد کــه شــرکت
 Biochemieوابســته بــه نوارتیــس تولیدکننــده
مــواد اولیــه آنتیبیوتیکهــا اســت.
در مرحلــه دوم شــرکت نوارتیــس  6شــرکت
ژنریکســاز وابســته بــه گــروه  BASFآلمــان را
خریــداری کــرد.
ایــن شــرکتها در آلمــان ،فرانســه ،ایتالیــا،
هلنــد ســوئیس و اســپانیا قــرار دارنــد .خریــد
مذكــور ســاالنه حداقــل  ۵۷میلیــون دالر بــه درآمد
نوارتیــس میافزایــد.
Pharmacia

تعداد شاغالن ۵۹۰۰۰ :نفر
سال تأسیس ۲۰۰۰ :میالدی
درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۱۰/۸ :میلیــارد
دالر بــا  ۱۷درصــد افزایــش
درآمد کل ۱۸/۱:میلیارد دالر با ۱۱درصد افزایش
درآمــد خالــص ۷۱۷ :میلیــارد دالر بــا ۴۸
درصــد کاهــش
بودجه  ۲ :R&Dمیلیارد دالر با  ۱درصد افزایش
داروهای ثبت شده جديد

( Celebrexآرتريــت ،ثبــت در اروپــا)Zyvox ،

(آنتیبیوتیــک)( Aromasin ،ســرطان پســتان) و
( Lunelleضدبــارداری)
داروهای در حال ثبت

( Parecoxibضددرد)
پی در پی  ۳۸۴
34۵۲۴
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داروهــای در دســت تحقیــق تــا مرحلــه
 IIBمطالعــات

( Axertمیگــرن)( Eplerenone ،فشــارخون)،
Somavert ،(macular degeneration( SnET2
(اکرومگالــی)Valdecoxib ،)sepsis) Tifacogin ،
(آرتریت ،درد)( Vestra ،افسردگی)( Xalcom ،گلوكوم)
پروژههای مطالعاتی در مراحل اولیه

( Aromasinسرطانپستان)( ASBT،آرترواسکلروزیس)،
( Camptosarســرطان ریــه)( Celebrex ،ســرطان)،
( Eplerenoneنارســایی قلبی)( LEP ،ســرطان معده)،
( Reglixaneدیابــت)( Suranirole ،پارکینســون)،
( SU-5419ســرطان ریــه /کولــون) و ( TPoســرطان)
پرفروشتریــن محصــوالت و درصــد
افزایــش فــروش آنهــا
)Celebrex (arthritis

($ 2.6 billion )+%78
ن

)Ambien (insomnia
($ 705 million )+%35
ن

)Xalatan (glaucoma
($ 693 million )+%37
ن

)Gentropin (growth hormone disorders
($ 467 million )+%1
ن

)Camptosar (oncology
($ 441 million )+%50
ن

)Detrol (overactive bladder
($ 432 million )+%31
ن
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 ۵۳درصــد درآمــد دارویــی فارماســیا در ســال
 ۱۹۹۹و  ۶۳درصــد درآمــد دارویــی ســال ۲۰۰۰
فارماســيا از محــل فــروش اقــام فــوق بوده اســت.
در دســامبر ســال  ۱۹۹۹شــرکت & Upjohn
 Pharmaciaبــا شــرکت  Monsantoادغــام و
گــروه فارماســيا را ایجــاد کردنــد .طــی یــک ســال بعد
از آن ،شــرکت فارماســيا داروی  Celebrexرا در اروپا و
 Zyvoxرا در آمریــکا عرضــه کــرد ۵۶ .درصــد درآمد
شــرکت آپجــان در ســال  ۲۰۰۰از محــل بــازار
دارویــی آمریــکا بــه دســت آمــده ،درحالــی کــه ایــن
رقــم در ســال قبــل از آن ۴۲ ،درصــد بــوده اســت.
شــرکت  Monsantoدر زمینــه فرآوردههــای
شــیمیایی  -کشــاورزی فعالیــت میکنــد و بــه
منظــور جلوگیــری از هرگونــه تداخــل فعالیــت
آن کامــ ً
ا از بخــش دارویــی مســتقل میباشــد.
درآمــد بخــش مذکــور در ســال  ۲۰۰۰بــا  ۵درصــد
افزایــش بــه رقــم  ۵/۵میلیــارد دالر رســید .از طــرف
دیگــر ،طــی ســال  ۲۰۰۰شــرکت فارماســيا امتیــاز
ســه فــرآورده شــیرینکننده خــود (،Nutra sweet
 Equalو  )Canderelرا بــه قیمــت  ۷۵۰میلیــون
دالر بــه شــرکتهای دیگــر واگــذار کــرد .طــی ســال
 ۲۰۰۰شــرکت فارماســیا در رقابت شــدیدی با شرکت
مــرک بــر ســر بــازار جهانــی  Celecoxibدرگیــر بــوده
اســت .نتایــج مطالعــات فارماســيا مبنــی بــر ایــن که
 Celebrexممكــن اســت در پیشــگیری از شــكل
نــادری از ســرطان کولــون مؤثــر باشــد کــه موجــب
برتــری انــدک آن بــر  Vioxxســاخت مــرک در
ســال  ۲۰۰۱شــده اســت .از طــرف دیگــر ،شــرکت

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

فارماســيا مدعــی اســت  Celebrexدر مقایســه بــا
 Vioxxاثــرات کمتــری بــر افزایــش فشــارخون
بیمــاران مصرفکننــده دارد .شــرکت مــرک
در تــاش اســت تــا ادعاهــای فــوق را در مــورد
داروی خــود طــی مطالعاتــی گســترده بررســی و
نتیجــه را بــه  FDAگــزارش کنــد .شــرکت مــرک
مدعــی اســت اختــاف در مــوارد ازدیــاد فشــارخون
بــه علــت تفــاوت در پروتکلهــای درمانــی ایــن دو
دارو میباشــد.
در درمــان آرتریــت بــا  Celebrexطبــق
نظــر ســازنده ،آســپیرین نیــز گنجانیــده میشــود،
در حالــی کــه در درمــان بــا  Vioxxایــن مــورد
توصیــه نشــده اســت.
در مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۰۰شــرکت فارماســيا
یــک مرکــز خــاص تحقيقــات  R&Dرا در ســوئد
تاســیس کــرد بــه نــام  Biovitrumکــه در واقــع
بدنــه اصلــی آن را شــرکت  Cabivitrumســوئد
تشــکیل میدهــد کــه چنــد ســال قبــل توســط
فارماســيا و آپجــان خریــداری شــده بــود .هــدف
اصلــی شــرکت  Biovitrumانجــام مطالعــات
اختصاصــی در زمینــه دیابــت و چاقــی اســت
در مــاه مــارس ســال  ۲۰۰۱نیــز شــرکت فارماســيا
وارد رقابــت شــدیدی بــا ســه شــرکت گالسكواســمیت
کالیــن ،آونتیــس و فايــزر شــد .رقابــت مذکــور بــر ســر
حــق پخــش جهانــی یــک داروی جدیــد ضــد آرتریــت
در گرفــت کــه توســط شــرکت  Celltechانگلســتان
ســاخته شــده و در مراحــل پایانــی مطالعــات بالینــی قرار
دارد .در نهایــت ،شــرکت فارماســيا در مبــارزه بــر ســر این

دارو کــه در حــال حاضــر  CDPB870نامیــده میشــود،
برنــده شــد .ایــن دارو یــک آنتیبــادی تزریقــی اســت
کــه ب ـرای درمــان آرتریــت روماتوییــد و نیــز بیمــاری
 Crohnتوصیــه میشــود .طبــق نظــر محققــان فروش
ایــن دارو در ســال اول عرضــه بــه بــازار بیشــتر از یــک
میلیــارد دالر خواهــد بــود .برابر توافق شــرکت فارماســيا و
 Celltechبـرای ثبــت ایــن دارو در بازارهــای ژاپــن ،اروپــا
و آمریــکا همکاری کرده و شــرکت انگلیســی بخشــی از
ســود حاصــل را دریافــت خواهــدکــرد.درموردســایربازارها
شــرکت Celltechكل امتیــاز را بــه فارماســيا واگـذار کرده
کــه رقــم آن بســتگی بــه فــروش دارو خواهــد داشــت.
American Home Products

تعداد شاغالن ۴۸۰۰۰ :نفر
سال تأسیس ۱۹۲۶ :میالدی
درآمــد فرآوردههــای دارویــی ۱۰/۸ :میلیــارد
دالر بــا  ۱۴درصــد
افزایــش کل درآمــد ۱۳/۳ :میلیــارد دالر بــا ۱۲
درصــد افزایــش
کاهــش درآمد خالــص ۲/۳ :میلیارد دالر ،در ســال
 ۱۹۹۹ایــن کاهــش  ۱/۲میلیارد دالر بوده اســت.
بودجه ۱/۷:R&Dمیلیارد دالر با ۶درصد افزایش
داروهای ثبت شده جديد

( Effexorاضطــراب)( Protonix ،گوارشــی)
( Refactorهموفیلــی ( Mylotarg ،)Aلوســمی)،
( Altaceســكته)( Prevnar ،عفونــت پنوموککــی)
و ( Alessaآکنــه).
پی در پی  ۳۸۴
34۵۲۶
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داروهای در حال ثبت

( Totelleدرمــان هورمونی جایگزیــن)rhBMP-2 ،

(شکســتگی اســتخوانهای بــزرگ) و Rapamun

(پیونــد کبد).

داروهــای در دســت تحقیــق تــا مرحلــه
 IIBمطالعــات
Spinal( rhBMP-2

( Zosynپنومونــی)،
( rhIL-11 ،)fusion, Craniofacialبیماری )Crohn
طرحهای مطالعاتی در مراحل اولیه

( AlP-001بیمــاری آلزایمــر)،
(اســکیزوفرنی)( TSE-424 ،پوکــی اســتخوان)،
( Reigabineضــد صــرع)( GAR-936 ،آنتی بیوتیک)،
 ( Anti-IL-12آرتریــت روماتوییــد)RPSGL-1g ،
(سكتهحادقلبی)( ERA-923،سرطانپستان)
DAB-452

پرفروشتریــن محصــوالت و درصــد
افزایــش فــروش آنهــا
)Premarin (hormone replacment

($ 1.9 billion )+%6
ن

)Effexor (antidepressant
($ 1.2 billion )+%48
ن

)Prevnar (infant pneumococcal vaccine
($ 461 million )first year
ا

ن

 ۲۸درصــد فــروش دارویــی ســال  ۱۹۹۹و
 ۳۳درصــد فــروش دارویــی ســال  ۲۰۰۰شــرکت
 AHPمربــوط بــه ســه داروی فــوق بــوده اســت.
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بزرگتریــن حادثــه شــرکت  AHPدر ســال
 ۲۰۰۰درگیــری حقوقــی ایــن شــرکت بــا مصــرف
کنندههــای مکملهــای غذایــی ســاخت ایــن
شــرکت بــود کــه در نهایــت ،در دادگاه محکــوم و
ملــزم بــه پرداخــت  ۷/۵میلیــارد دالر جریمه شــدند.
هزینــه نهایــی ایــن درگیــری تــا  ۱۲/۳میلیــارد دالر
افزایــش یافــت و اگرچــه بخشــی از ایــن خســارت
توســط شــرکتهای بیمــه جبــران شــد ،موجــب
کاهــش قابــل توجــه درآمــد خالــص شــرکت بــه میزان
 ۲/۳میلیــارد دالر گردیــد .البتــه ،بخشــی از این خســارت
بــه میـزان  ۱/۸میلیــارد دالر نیز از طریق محکــوم کردن
شــرکت  Warner – Lambertجبــران شــد .شــرکت
وارنــر -المبــرت قــرار ادغــام بــا  AHPرا پــس از
دریافــت پیشــنهاد بهتــری از طریــق شــرکت فايــزر
برهــم زد .شــرکت  AHPاز جملــه شــرکتهایی
اســت کــه تصمیــم بــه حــذف فعالیــت در زمینــه
فرآوردههــای شــیمیایی -کشــاورزی گرفــت و بــه
همیــن منظــور شــرکت وابســته بــه خــود یعنــی
American Cyanamid Agricultural Products Unit

را در مــاه مــارس ســال  ۲۰۰۰بــه قیمــت ۳/۸
میلیــارد دالر بــه همــراه بدهکاریهــا آن بــه
شــرکت  BASFآلمــان فروخــت .علیرغــم
مشــکالت فــوق احتمــال مـیرود بــا فــروش خوب
داروهــا بــه خصــوص داروهــای ژنریــک ،AHP
قیمــت ســهام ایــن شــرکت در ســه ماهــه دوم
ســال  ۲۰۰۱حــدود  ۲۰ســنت افزایــش یافته باشــد.
طــی دو ســال گذشــته شــرکت  AHPبیــش
از هــر شــرکت داروســازی بــزرگ دیگــری
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فرآوردههــای جدیــد ثبــت و عرضــه کــرده اســت.
عمــده فــروش دارویــی شــرکت  AHPطی دو ســال
گذشــته از طریــق فــروش پرماریــن ســاخت شــرکت
وابســته  Wyeth – Ayerestبــوده کــه در ســال
 ۲۰۰۰حــدود  ۱/۹میلیــارد دالر از فــروش کل ۱۰/۸
میلیــاردی شــرکت را تشــکیل میدهــد .تــک خــال
شــرکت  AHPعرضــه  Effexorبــوده کــه بــرای
درمــان افســردگی عرضــه و بــا  ۴۸درصــد افزایــش
فــروش در دومیــن ســال عرضــه حــدود  ۱/۲میلیارد
دالر فروختــه اســت .شــرکت  AHPبــرای حفــظ
بــازار شــكل یــک بــار در روز ایــن دارو بــا Effaxor
 XRرا نیــز بــه بــازار عرضــه کــرده اســت.

 AHPهمچنــان ســهام دار اصلــی
شــرکت  Immunex Corpاســت .داروی
اصلــی شــرکت مذکــور  Enbrelاســت کــه در
درمــان آرتریــت روماتوییــد مصــرف میشــود
و فــروش آن در ســال  ۲۰۰۰بالــغ بــر ۶۹۲
میلیــون دالر بــوده کــه  ۴۰میلیــون دالر آن
ســهم  AHPمیباشــد.
شــرکت  AHPطــی پنــج ســال آینــده و
بــا هزینــهای معــادل  ۲میلیــارد دالر ،واحــد
بیوتکنولــوژی و تولیــد فرآوردههــای پروتئینــی
خــود را گســترش خواهــد داد تــا حضــوری بهتــر
در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
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دهــه هشــتاد قــرن بیســتم دهـهای اســت کــه
علیرغــم تغییــرات عمــده در ســاختار و اهــداف
صنایــع داروســازی ،پیشــرفتهای قابــل توجــه
بیوتکنولــوژی و مهندســی ژنتیــک کــه طــی ایــن
دهــه بــه بــار نشســتند ،گســترش اســتفاده از
کامپیوتــر ،تعمــق یافتههــای بشــری در شــناخت و
درمــان امــراض مختلــف ،تحــت تأثير اثــرات منفی
شــیوع یــک بیمــاری جدیــد یعنــی ایــدز قــرار
گرفــت .دهــه هشــتاد را دهــه ایــدز ،شــریانها
(شــناخت مبانــی امــراض قلبــی -عروقــی) و
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مهندســی مینامنــد .ایــدز بــا وبــای جدیــد ابتــدا در
شــهرهای بــزرگ و در بیــن مــردان هــم جنــس باز
مشــاهده و گــزارش شــد ،در مــاه ژوئن ســال ۱۹۸۱
یــک مرکــز پزشــکی در آتالنتــای آمریــکا از شــیوع
 PCPیــا Pneumocystis Carinii Pneumonia
در افــراد ذکــر شــده خبــر داد .بهطــور هــم زمــان
یــک پزشــک متخصــص پوســت نیویورکــی نیــز
مــواردی از ســرطان بســیار نــادر ســاركوم کاپوچــی
( )Kaposi’s sarcomaرا تشــخیص داد کــه تــا
قبــل از آن تنهــا در کتــب درســی مرجــع قدیمــی
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دربــاره آن بحــث شــده بــود .بــا گــزارش مــوارد
متعــدد ابتــا بــه  PCPو  KSتــا پایــان ســال ۱۹۸۱
ایــن بیمــاری بــه نــام نقــص ایمنــی هــم جنــس
بــازان یــا Gay related Immune Deficiency
معرفــی شــد .بــروز عارضــه مشــابه در ســایر افــراد
از جملــه افــراد مبتــا بــه هموفیلــی و مصــرف
کنندههــای مــواد مخــدر تزریقــی ابعــاد جدیــدی
بــه ایــن بیمــاری بخشــید و از آن پــس بهعنــوان
 AIDSنامیــده شــد.
تــا پایــان ســال  ۱۹۸۳بالــغ بــر ســه هــزار
مــورد ابتــاء بــه ایــدز گــزارش شــد کــه حــدود
نیمــی از آنهــا فــوت کــرده بودنــد.
ایــن بیمــاری که طــی آن سیســتم دفاعــی بدن
بــه شــدت آســیب میبینــد ،عالمــت خاصــی تــا
مراحــل پیشــرفته آن نــدارد .مرگومیــر ناشــی از ایدز
بــه علــت بــروز عفونتهــای فرصــت طلــب ناشــی
از ویروسهــا ،قارچهــا و نیــز ســرطان میباشــد.
بــا گســترش بیمــاری در بیــن افــراد غیــر همجنــس
بــاز تــرس و هــراس ناشــی از ایــدز نیــز گســترش
یافــت .بخشــی از وحشــت عمومــی بــا مشــخص
شــدن راههــای انتقــال ایــدز و روشهای پیشــگیری
از آن کاهــش یافــت .در ســال  ۱۹۸۴دو محقــق بــه
نامهــای  Robert Galloو Luec Montagnier
اثبــات کردنــد ایــدز ناشــی از نوعــی ویــروس اســت.
علیرغــم هشــدارهای اولیــه ،بســیاری از
دولتهــا ،مبــارزه بــا ایــدز را جــدی نگرفتنــد و
ایــن امــر باعــث شــد ایــدز بــه ســرعت گســترش
یافتــه و بــه یــک مشــکل جهانــی تبدیــل شــود.

عالقــه و توجــه بــه ایمونولــوژی نیــز در دهــه
هشــتاد بســیار زیــاد بــوده و مطالعــات عدیــدهای
در ایــن زمینــه صــورت گرفــت .تعييــن اســاس
ژنتیکــی دســتگاه ایمنــی بــدن طــی ایــن مطالعات
جایــزه نوبــل پزشــکی ســال  ۱۹۸۰را بــرای
ســه محقــق بــه اســامی  Baruj Benacerrafاز
دانشــگاه هــاروارد George Snell ،از البراتــوار
 Jacksonمیامــی و  Jean Daussetاز دانشــگاه
پاریــس بــه ارمغــان آورد.
مطالعــات اولیــه ایمونولــوژی بیشــتر بــر
شــناخت ســاختار و عملکــرد دســتگاه دفاعــی بــدن
متمرکــز بــود و تعــدادی از پژوهشــگران تــاش
کردنــد از طریــق ایمونولــوژی توضیحــی بــرای
امراضــی کــه فاقــد عامــل خارجــی بودنــد ،بیابنــد.
تــا اواســط دهــه هشــتاد مبانــی ایمونولوژیکــی
تعــداد بیشــماری از امــراض از جملــه لوپــوس و
آرتریــت روماتوییــد مشــخص شــده بــود .امراضــی
کــه بیماریهــای اتوایمــون نامیــده شــدند .در ســال
 ۱۹۸۳دیابــت جوانــی بهعنــوان نوعــی بیمــاری
اتوايمــون معرفــی شــد و ارتبــاط بیــن انــواع مختلف
آلــرژی و دســتگاه ایمنــی مشــخص گردیــد.
در ســال  ۱۹۸۴قطعــه گمشــده دانــش
ایمونولــوژی کشــف شــد .در ایــن ســال محققی به
نــام  Susmu Tonegawaو همکارانش توانســتند
چگونگــی تشــخیص خــودی از غیرخــودی را
توســط دســتگاه ایمنــی مشــخص کننــد.
وی ســاختمان گیرنــده  T-cellو مبانــی ژنتیکی
تولیــد ایــن گیرندههــا را معیــن کــرد T-cell .وظیفه
پی در پی  ۳۸۴
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تمایــز خــودی از غیرخــودی و نیــز تولیــد  ،B-cellرا
بــر عهــده دارد کــه پادتــن تولیــد میکنــد.
تــا قبــل از ســال  ۱۹۸۳کــه عامــل ویروســی
ایــدز شناســایی شــد ،روش تشــخیص ایــن عارضه
بــر مبنــای تشــخیص آنتیبادیهــای مربــوط
بــه ایــن بیمــاری قــرار داشــت ،بــا توجــه بــه ایــن
کــه ایــدز ابتــدا بیشــتر در افــراد مبتــا بــه هپاتیــت
تشــخيص داده میشــد ،پزشــکان از روشهــای
تشــخیصی هپاتیــت اســتفاده و افــراد مبتــا را
بهعنــوان افــراد در خطــر ابتــا یــا مبتــا بــه ایــدز
شناســایی میکردنــد .اوليــن روش تشــخیص ایــدز
بــر مبنــای تعییــن تیتــر آنتیبــادی ویــروس ایــدز
یــا  HIVاز ســال  ۱۹۸۵بــه کار گرفتــه شــد .بــا
توجــه بــه هــراس جهانــی از گســترش ایــدز تــا
پایــان دهــه هشــتاد ســرمایهگذاریهای هنگفتــی
در زمینههــای ایمونولــوژی و ویروسشناســی
صــورت گرفــت .شناســایی عامــل ایــن بیمــاری
خانمــان برانــداز یــک روی ســکه و روی دیگــر
ســکه چگونگــی درمــان ایــدز بــود.
اولیــن روش درمــان در واقــع بــه  ۲۰ســال
قبــل از کشــف ایــدز و بــه ســال  ۱۹۶۴برمیگــردد
کــه  AZTبــا  Azidothymidineکشــف شــد.
 AZTبهعنــوان یــک داروی ضــد ســرطان توســط
 Jerome Horowitzدر آمریــکا کشــف شــد ولــی
بــه علــت عــدم کارآیــی آن در درمــان ســرطان
هرگــز توســط ســازنده ثبــت نشــد .ســرانجام
ایــن دارو در ســال  ۱۹۸۷بهعنــوان یــک داروی
ضدویــروس بــرای درمــان ایــدز بــه تاییــد رســید.

108

سال سی و دوم

شماره ۱۲اسفند 400پی در پی  ۳۸۴
34۵۳۱

در اوایــل دهــه هشــتاد و حتــی پــس از کشــف
عامــل ویروســی ایــدز بــه علــت کــم بــودن تعــداد
مبتالیــان ،شــرکتهای داروســازی چنــدان بــه
ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه تمایــل نداشــتند ولی
بــه تدریــج ایــدز بهعنــوان هــدف اول در بســیاری
از تحقیقــات دارویــی در آمــد .اولیــن فــردی کــه در
ایــن زمینــه عالقــه نشــان داد ،پزشــک و محقــق
آمریکایــی  Sam Broderبــود کــه دســت یــاری
و اســتمداد بــه ســمت شــرکتهای داروســازی
دراز کــرده و آنهــا را تشــویق کــرد بــه دنبــال
تركيبــات جدیدتــر و موثرتــر باشــند .از جملــه ایــن
شــرکتها ،شــرکت داروســازی Burroughs
 wellcomeوابســته بــه گــروه ولــكام انگلســتان
بــود کــه در حــال مطالعــه روی آنالوگهــای
نوکلئوزیــدی بهعنــوان فرآوردههــای ضدویــروس
بــود .ایــن تحقیقــات داروی ضدتــب خــال و بســیار
موفــق آســيکلوویر را بــه بــازار عرضــه کــرده بــود.
تــاش دکتــر  Broderباعــث شــد شــرکت ولــكام
و  ۵۰شــرکت داروســازی دیگــر تعــداد زیــادی
ترکیبــات شــیمیایی جدیــد را بــرای آزمایــش
اثــرات ضدویروســی آنهــا در اختیــار وی قــرار دهند.
اوایــل ســال  ۱۹۸۵گــروه تحقیقاتــی  Broderاولین
ترکیــب موثــر در شــرایط  in vitroرا یافتنــد کــه
در واقــع داروی قدیمــی  AZTبــود کــه توســط
شــرکت ولــکام ارســال شــده بــود.
البتــه ،بيــن اثربخشــی  in vitroیــک دارو تــا
فــروش آن در داروخانههــا راه بســیار طوالنــی بایــد
طــی شــود کــه طــول آن را مقــررات  FDAتعییــن
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میکنــد .مســیری کــه بــه خصــوص پــس از
تــراژدی تالیدومیــد در دهــه پنجــاه بســیار ســختتر
و مشــکلتر شــده بــود .نگرانــی نســبت بــه AZT
بــه ســرعت در بیــن مــردم و مســؤوالن گســترش
یافــت ،اثــرات ســمی آن بــر مغــز اســتخوان و
بــروز عوارضــی از قبیــل بیخوابــی ،ســردرد ،تهــوع
و دردهــای عضالنــی علــل اصلــی ایــن نگرانــی
بودنــد .بحــث مربــوط بــه ثبــت و یــا عــدم ثبــت
ایــن دارو روزبــه روز تشــدید میشــد .گروهــی
بــا توجــه بــه وضعیــت خــاص بیمــاران ایــدزی
خواســتار تســهیل مراحــل ثبــت ایــن دارو بودنــد و
چنیــن اســتدالل میکردنــد کــه در فاصلــه زمانــی
 ۱۹۷۶ -۱۹8۵بیــش از  ۲۰۹داروی جدیــد توســط
 FDAبــه ثبــت رســیده کــه در  ۱۰۲مــورد پــس از
عرضــه دارو بــه بــازار ،بــروز عــوارض حــاد گــزارش
شــده اســت و از ایــن رو ،ایــن ادعــای  FDAمبنــی
بــر ســختگیری زیــاد بــرای حفــظ ســامت عامــه
مــردم چنــدان نیــز واقعــی بــه نظــر نمیرســد .بــه
هــر حــال ،علیرغــم پافشــاری  ،FDAفشــار و
نیــاز افــكار عمومــی بــه خصــوص بیمــاران موجــب
شــد کــه ایــن دارو از اواخــر دهــه هشــتاد بــه بــازار
عرضــه شــود AZT .بــه علــت مشــکالتی کــه در
بیمــاران ایجــاد میکــرد و عــدم کارآیــی بــاالی آن
هرگــز بهعنــوان یــک داروی برگزیــده در درمــان
ایــدز مطــرح نشــد و نیــاز بــه داروهــای کارآتــر و
جدیدتــر هــم چنــان بــه قــوت خــود باقــی مانــد.
شــاید بتــوان گفــت  AZTاقدامــی ناامیدکننــده
در دوره زمانــی تــوام بــا دلســردی بــرای گروهــی

از بیمــاران ناامیــد بــود .تنهــا نکتــه قابــل توجــه
پیرامــون  AZTتغييــر خــط مشــیها و قوانیــن
 FDAتحــت فشــار گروههــای حمایــت از بیمــاران
و افــکار عمومــی بــرای ثبــت و تاییــد یــک دارو در
کمتریــن فاصلــه زمانــی ممکــن بــود.
در دهــه هشــتاد وضع دو قانــون در آمریــکا اثرات
بــه ســزایی در رونــد ثبــت داروهــای جدیــد و صنایــع
داروســازی برجــای گذاشــت .اولیــن آن تدویــن قانون
مربــوط بــه داروهــای  orphanدر ســال  ۱۹۸۳بــود.
 Orphansبــه داروهایــی اطــاق میشــود
کــه تعــداد بیمــاران نیازمنــد آنهــا کمتــر از
 ۲۰۰۰۰۰نفــر باشــند .از جملــه مزایــای ایــن
قانــون تضمیــن بــازار بــه مــدت هفــت ســال بــرای
ســازنده میباشــد ،حتــی اگــر دوره  pantentدارو
طــی ایــن مــدت بــه اتمــام برســد .امتیــاز دیگــر
بخشــودگی  ۵۰درصــدی مالیــات مربــوط بــه
انجــام هزینههــای مربــوط بــه مطالعــات انســانی
ایــن داروهــا میباشــد .از طــرف دیگــر FDA ،نیــز
در صــورت درخواســت ســازنده بــه انجــام مراحــل
تحقیــق و توســعه داروهــای  orphanکمــک
خواهــد کــرد .بعضــی از داروهــای  orphanاز
جملــه  AZTبســیار ســودآور بودهانــد.
قانــون مهــم بعــدی در ســال  ۱۹۸۴تدویــن و
طبــق آن عمــا راه را بــرای رقابــت شــرکتهای
ژنریکســاز بــا شــرکتهای بــزرگ داروســازی
همــوار ســاخت .موجــی کــه پــس از اجــرای ایــن
قانــون بــه راه افتــاد ،چهــره صنایــع داروســازی را
طــی یــک دهــه بعــد بهطــور کامــل تغیيــر داد.
پی در پی  ۳۸۴
34۵۳۲
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شــاخصه دیگــر دهــه هشــتاد قــرن بیســتم
توجــه زیــاد صنایــع داروســازی و علــم پزشــکی بــه
بیوتکنولــوژی بهعنــوان روشــی بــرای دســتیابی
بــه داروهــای جدیدتــر بــود .توانایــی تکنولوژیکــی و
علمــی علــم پزشــکی بــه چنــان حــدی رســیده بــود
کــه محققــان امیــدوار بودنــد بــا روشهای مهندســی
ژنتیــک بتواننــد مولکولهایــی بــا پیچیدگــی
پروتئینهــا را تهیــه کننــد اگــر چــه متاســفانه ،بهطور
عملــی و از نقطــه نظــر تولیــد در صنایــع داروســازی
نتایــج مطالعــات انجــام شــده تــا پایــان ایــن دهــه به
ســرانجام خــاص و قابــل قبولــی نرســید.
تغییــر روش نگــرش بــه چگونگــی طراحــی و
ســاخت یــک داروی جدیــد ،تحــول در روشهــای
انتخــاب و انجــام مطالعــات مربــوط بــه فرآوردههــای
شــیمیایی نویــن ،بهتریــن دســت آورد صنایــع
داروســازی از پیشــرفتهای حاصــل بــود .در واقــع ،به
جــای اســتفاده از روش انتخــاب اتفاقــی فرآوردههــای
جدیــد و روش آزمــون « »Try and seeبــه گونـهای
انتخابیتــر و هدفمندتــر عمــل میکردنــد.
در صنایــع داروســازی بــرای طراحــی و
ســاخت یــک داروی جدیــد ،اطالعــات مربــوط
بــه فیزیولــوژی انســان در کنــار دانــش مربــوط
بــه علــل بــروز اختــاالت و امــراض بــا دانــش
مربــوط بــه داروهــای موجــود ،چگونگــی عملکــرد
فیزیولوژیکــی آنهــا در بــدن تــوأم شــده و از
همــان ابتــدا بــا تعييــن اهــداف ،تمرکــز بــر تولیــد
فرآوردههــای شــیمیایی و یــا بیولوژیکــی خاصــی
صــورت میگیــرد .در روش نویــن مطالعــات
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 ،R&Dالگــوی بیولوژیکــی گیرندههــای ســلولی و
عملکــرد بیولوژیکــی مولکولهــای موثــر بــر ایــن
گیرندههــا بهعنــوان راهنمــای اصلــی مطالعــات
بــه کار میرونــد .بــه تدریــج کامپیوتــر بهعنــوان
تکیــه گاه و عصــای دســت کلیــه مطالعــات بالینــی
بــه صــورت جــزء غيرقابــل تفکیــک در تمامــی
مراکــز تحقیقاتــی و مطالعاتــی درآمــد و کامپیوتــر
توانایــی پژوهشــگران در انجــام مطالعــات دارویــی
را بــه شــدت افزایــش داد .ایــن توانایــی تاحــدی
افزایــش یافتــه اســت کــه محققــان بــرای یــک
هــدف خــاص قــادر هســتند بــا کمــک کامپیوتــر
صدهــا مولكــول و اتــم جدیــد طراحــی کننــد.
بهتریــن داروی دنیــا نیــز اگــر امــکان تولیــد و
بازاریابــی نیابــد ،ســرانجام ب ـیارزش خواهــد شــد.
طــی دهــه هشــتاد ،دههــا شــرکت بیوتکنولــوژی
کوچــک بــه وجــود آمــد کــه باتوجــه بــه مطلــب
گفتــه شــده در نهایــت ،در ارتبــاط بــا شــرکتهای
داروســازی بــزرگ قــرار گرفتــه تــا بــه تدریــج
نتیجــه مطالعــات خــود را بــه صــورت داروهــای
ثبــت شــده بــه بــازار عرضــه کننــد.
اولیــن شــرکت بــزرگ داروســازی کــه بــرای
همــکاری بــا یــک شــرکت بیوتکنولــوژی پیشــقدم
شــد ،شــرکت االیلیلــی آمریــکا بــود کــه از
اوایــل دهــه هفتــاد قــدم بــه عرصــه مطالعــات
بیوتکنولــوژی گذاشــت و پــس از چندیــن ســال
تحقیــق و مطالعــه ،در نهایــت در اواســط دهــه
هشــتاد دو فــرآورده انســولین انســانی و هورمــون
رشــد انســانی را بــه بــازار عرضــه کــرد .انســولین
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انســانی از طریــق نوترکیــب تهیــه و در ســال
 ۱۹۸۲در دســترس بیمــاران قــرار گرفــت .در
تولیــد انســولین انســانی ،لیلــی آمریــکا از همــان
روش تولیــد اینترفــرون (در دهــه هفتــاد) اســتفاده
کــرد .تــا ســال  ۱۹۸۷شــرکت ،لیلــی اصلیتریــن
شــرکت بیــن شــرکتهای داروســازی و دومیــن
مرکــز عمــده (بیــن مراکــز مطالعاتــی دانشــگاهی)
درآمــد کــه در زمینــه تولیــد فرآوردههــای نوترکیب
فعالیــت میکــرد .اولیــن ســوپرکامپیوتر در صنایــع
داروســازی طــی دهــه هشــتاد توســط شــرکت
االيلیلــی بــه کار گرفتــه شــد .شــرکت همــکار
االيلیلــی در مطالعــات مربــوط بــه داروهــای فــوق
شــرکت کوچــک  Agouronبــود.
صنایــع داروســازی و علــم پزشــکی طــی دهــه
هشــتاد نیــز هماننــد دهــه قبــل از آن بــا مســأله
شــيوع مجــدد بعضــی از امــراض و بــروز مقاومــت
دارویــی مواجــه شــدند ،مهمتریــن بیمــاری ،ســل
بــود کــه اواســط دهــه هشــتاد دوبــاره شــیوع پیــدا
کــرد .بــروز مجــدد ســل از جوامــع توســعه نیافتــه
شــروع و احتمــاال از طریــق مهاجرین به کشــورهای
صنعتــی رخنــه کــرد .برابــر آمــار در ســال ۱۹۸۱
یــک ســوم ســاکنان کــره زمیــن یعنــی حــدود یــک
میلیــارد نفــر بــه ســل آلــوده بودنــد .بزرگتریــن
معضــل پیــش روی پزشــکان در شــيوع دوباره ســل
مقاومــت آن در برابــر داروهــای ضــد ســل حتــی بــه
صــورت ترکیــب درمانــی بــود .کاربــرد نــا بــه جــای
آنتیبیوتیکهــا از جملــه علــل ایــن مشــکل بــود.
عــدم درمــان کافــی افــراد مبتــا نیــز از دیگــر علــل

حضــور همیشــگی ســل در جوامــع فقیــر و با ســطح
بهداشــت پاییــن شــمرده میشــود.
بــرای تهیــه داروهــای ضــد ســل جدیدتــر
و موثرتــر شــرکتهای داروســازی تحقیقــات
گســتردهای شــروع کردنــد و بدیــن منظــور از
روشهــای مختلفــی در مطالعــات مربــوط اســتفاده
کردنـ�د .از جمله ایـ�ن روشهـ�اCom� Chemistry
 binatorialبــود کــه در دهــه هشــتاد روش علمــی
جدیــدی محســوب میشــد.
طــی ایــن روش تمرکــز روی فرآوردههــای
اولیــه موثــر در درمــان یــک بیمــاری بــوده و
ســعی میشــود بــا انجــام تغییــرات و ادغــام ایــن
فرآوردههــا بــا اســتفاده از توانایــی کامپیوترهــای
خــاص ،داروهــای جدیــد طراحــی شــوند.
علیرغــم مطالعــات گســترده و تولیــد چندیــن
قلــم داروی جدیــد ،علــم پزشــکی در نهایــت بــه
ایــن بــاور رســید کــه بهتریــن روش مقابلــه بــا
امراضــی از قبیــل ســل ،پیشــگیری اســت و نــه
درمــان ،در تهیــه داروهــای جدیــد نیــز بیــش از
درمــان مــوارد ابتــاء بــه پیشــگیری توجــه شــده و
داروهایــی بــرای پیشــگیری از ســل تهیــه شــوند،
بهتریــن روش پیشــگیری نیــز قبــل از اســتفاده
از دارو ،تنظیــم برنامــه غذایــی ،ورزش (فعالیــت
جســمانی) و حفــظ ســامت اســت .واقعیتــی کــه
از هــزاران ســال پیــش بشــر بــه آن واقــف بــوده و
حتــی در کتــب منتشــره در قــرون هیجــده و نــوزده
هــم اشــاره شــده کــه بیمــاران فعــال ســالمتر از
ســایر بیمــاران هســتند.
پی در پی  ۳۸۴
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علیرغــم ایــن کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم
پزشــکی بــه نــام  William Oslerاز امــراض قلبــی
بهعنــوان بیماریهایــی نــادر نامبــرده بــود ولــی در
دهــه هشــتاد قــرن بیســتم ،امـراض قلبــی -عروقی به
صــورت عامــل  ۳۰درصــد از مرگومیرهــای جوامــع
صنعتــی درآمده بودنــد .موفقیت عمده پژوهشــگران در
دهــه مذکــور شــناخت ارتبــاط امـراض قلبــی بــا برنامه
غذایــی ،کلســترول و فعالیتهــای جســمانی بــود.
مجموعــه اطالعــات فــوق موجــب شــد کــه
برنامههــای پیشــگیری از ابتــاء بــه امـراض شــایع در
صــدر برنامههــای بهداشــتی کشــورهای مختلــف قرار
گیــرد و خــط مش ـیهای بهداشــت عمومــی انــدک
انــدک از تشــخیص و درمــان افـراد مبتال به شناســایی
افـراد در خطــر ابتــاء تغييــر کنــد .ایــن طــرز نگــرش
بــه حــدی توســعه یافــت کــه بــه قولــی همــه افـراد
جامعــه بــه نوعــی در خطــر ابتــاء بــه یــک بیمــاری
قـرار داشــته و بایــد تحــت مراقبــت قـرار میگرفتنــد.

عمدهتریــن هــدف برنامههــای بهداشــتی
آگاه کــردن افــراد جامعــه در مــورد مســؤولیت
فــردی آنهــا در حفــظ ســامت و بهداشــت
خودشــان بــود ،زیــرا بســیاری از عوامــل خطــر را
از جملــه ســیگار ،عــدم تعــادل برنامــه غذایــی و
عــدم فعالیــت بدنــی مســایلی فــردی بــوده و بایــد
هــر فــرد خــود بــا رعایــت آن از ایجــاد خطــر برای
ســامتی خــود بپرهیــزد.
عــاوه بــر ایــدز و امــراض قلبــی -عروقــی،
ســرطانهای پروســتات ،پســتان و کولــون نیــز
در برنامههــای همگانــی بهداشــت عمومــی
گنجانیــده شــدند.
بــه هــر حــال ،دهــه هشــتاد قــرن بیســتم
دهــه ایــدز ،تغییــر نگــرش بــه بهداشــت و ســامت
عمومــی و دهــه پیشــرفتهای فنــاوری بــه
خصــوص در زمینــه داروهــای ژنتیکــی بــود کــه
طــی دهــه بعــد اثــرات خــود را نشــان دادنــد.
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