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رتبه سوم طرح های توسعه ای
گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشكی

● عنوان طرح:  توسعه فناوری و تولید شش داروی نوترکیب
● سازمان مجری: شرکت سیناژن

● نماینده: دکتر سمیرا انصاری 
● همــکاران: هالــه حامــدی فــر، محمدرضــا ابولحســن، مهــران منتجبــی، 
رامیــن کیــارودی، ســتاره اویســی، محمــد غیاثــی، ســید علیرضا حســینی 

و عظیــم محمــدی زاده

چكيده طرح:  
شـاخص های مهم در صنعت بیوتكنولوژي شـامل "فناوري تولید صنعتی" ، " نیروی انسـانی ماهر برای توسـعه این 
فناوري" و " بازار مناسـب" اسـت. کشـور ما از هر سـه شـاخص اصلی برخوردار اسـت که می توان گفت مهم ترین دالیل 
رشـد سـریع ایـن فنـاوري در ایران می باشـد. انتقال فنـاوري کـه دارای ارزش افزوده فراوان اسـت، از طرف شـرکت های 
غربـی بـه ایـران و سـایر کشـورهای در حال توسـعه به سـختی صـورت می گیـرد، چرا کـه در زمینـه بیوتكنولـوژی فاز 
باالدسـتی عـاوه بـر ارزش افـزوده، قابلیت کاربـرد دوگانه دارد. لذا این شـرکت ها  فقـط به دنبال واگذاری فرموالسـیون 
و فـروش مـاده اولیـه پروتئینی می باشـند، در واقـع ارزش افزوده بـاال و توان فناوري در اختیار  شـرکت های غربی اسـت. 
شـرکت سـیناژن در سـال 1373 بـا هـدف تولیـد محصـوالت بیوتكنولـوژی نوین تاسـیس گردیـد. اولویت اصلی 
سـیناژن فعالیـت در تحقیـق و توسـعه در حـوزه بیوتكنولـوژی بـه منظـور تامیـن نیـاز بـازار منطقـه ای بـوده اسـت. 
تاش هـای ایـن شـرکت با تمرکز بر توسـعه محصوالت بیوسـیمیار در زمینه بیماری هـای ایمونولوژیكـی، ناباروری، 

اختـاالت هورمونی و سـرطان اسـت.
در حـال حاضـر ایـن شـرکت تولیـد محصـوالت بیوتكنولـوژی دارویـی خـاص شـامل، سـینووکس )در حـوزه 
بیمـاری ام-اس(، رسـیژن )در حـوزه بیمـاری ام- اس، سـینال - اف در حوزه بیماری ناباروری(، سـینافكت )در حوزه 
بیمـاری نابـاروری(، سـینوپار )در حـوزه بیماری پوکی اسـتخوان(، پـگاژن ) در حوزه بیماری سـرطان(، سـیناپوئیتین 
)درحـوزه بیماری هـای کلیـوی(، سـینورا )در حـوزه درمان بیماری هـای خود ایمنی( و سـیناتروپین )در حـوزه درمان 
بیمـاری کمبـود هورمـون رشـد( را در سـبد محصـوالت خـود داشـته و از خـروج ارز از کشـور بـه منظـور خرید این 

داروهـا جلوگیـری نمـوده کـه کمک شـایانی بـه اقتصاد کشـور و قـدرت خریـد بیماران داخلی اسـت. 
تولیـد پروتئین هـای نوترکیـب بـا مشـارکت متخصصین داخلی بـر پایـه توانایی ها و  مهارت هـای نوآورانـه از مرحله 
تحقیـق و توسـعه تـا تولید همـه مراحل تحت روش ها و اسـتانداردهاي مربوط در سـیناژن انجام می شـود. در این راسـتا 

همكاری هـای فراوانـی بـا مراکز تحقیقاتی و پژوهشـی داخلی و خارجی انجام شـده اسـت. 


