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Abstract
Recent studies on technological catch-up show a strategic shift from the whole
process towards focusing on the processes. Traditionally, scholars were interested in
examining the relationship between local and international sources of knowledge
through quantitative methods. In more recent years, there has been a growing
interest to understand the influential factors and the dynamism of catching-up
processes altogether. Recent studies show that in order to reach a deeper
understanding of technological catching-up by latecomers, it is crucial to focus on
the challenges, difficulties and processes instead of the results per se. In this study,
building on holistic case study approach, the CinnaGen Company as one of the
successful catch-up companies in the Iranian biopharmaceutical industry is analyzed
as a case. This research highlights the vital role of indigenous technological
development effort in addition to the corroboration of the influencing factors as
explicated in the literature on technological catching-up thus far. The findings of
this research provide insights for biopharmaceutical industry as well as the catchingup literature.
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فاطمه مجیري

کارشناسارشد مدیریتکسبوکار؛ دانشکدهمدیریت ,علم و فناوری؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا شیخ

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ,علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

برنا پايندهمهر

مدیر ارشد توسعه تجارت شرکت سیناژن.

مهدي مجیدپور

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ,علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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امروزه نمیتوان نگاه به فرایند همپایی را به بررسی نحوهی ارتباط میان دو منبع داخلی و خارجی دانش تقلیلداد
و نیاز است جهت رسیدن به فهمی عمیقتر از علل موفقیت و شکست این فرایند در فضاهای مختلف ،رویکرد
جدیدی در پیش گرفتهشود .در رویکرد تحلیل جامع مورد 3به شناسایی عوامل بیرونی و درونی کیس مورد بررسی
و نحوه ارتباط سیستمی آنها پرداختهمیشود و سعیمیگردد بهکمك آن دشواریهای موجود در مسیر –
شرکتهای «دنبالهرو» که میخواهند فرایند همپایی را بهصورت موفقیتآمیز طیکنند ،شناساییشود .در این
پژوهش با اتخاذ این رویکرد به مطالعهی موردی شرکت سیناژن بهعنوان شرکت ایرانی موفق در عرصهی تولید
انواع بایوسیمیالرها پرداخته شدهاست و تالش شده با شناسایی فاکتورها و چالشهای مؤثر بر مسیر توسعهی این
شرکت و نحوهی رویارویی و مدیریت آنها ،الگوی توسعهی آن استخراجشود .همچنین نقش تالشهای فناورانهی
داخلی همچون تحقیقوتوسعه بر شکلگیری قابلیتهای فناورانه در این شرکت مورد بررسی قرار گرفتهاست .این
مطالعه از نوع کیفی است و اطالعات بهدستآمده از آن ،حاصل مصاحبههای هدفمند با مدیران شرکت سیناژن و
مطالعهی اسناد شرکت بودهاست .نتایج این پژوهش به روش تحلیل محتوا بهدستآمده و نشانمیدهد که سیناژن
با اتکا بر تالشهای فناورانهی داخلی و بهرهگیری از منابع خارجی دانش توانستهاست ضمن دستیابی به کلیهی
توانمندیهای تولید بایوسیمیالرها ،به دانش توسعهی فرایند نیز دست یابد و همچنین بهتازگی به حوزهی
توسعهی مستقل سویه 4وارد شود .همچنین الگوی بهدستآمده از راهبردهای توسعه در این شرکت نشانمیدهد
که موفقیت آن در فرایند همپایی حاصل مدیریت صحیح فاکتورهای اثرگذار بر توسعهی «فناوری»و«بازار» بودهاست.
واژگان كلیدي :همپایی ،بایوسیمیالر ،زیستدارو ،سیناژن.
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 -1مقدمه

مطالعات حوزهی همپایی نشانمیدهد در فرایند همپایی بایستی انواع توانمندیها توسط
شرکتهای دنبالهرو کسب شود تا مراحل مختلف آن با موفقیت پشت سر گذارده شود .این
توانمندیها بسیار فراتر از فناوری است که اغلب در ادبیات مهندسی مدنظر است .درحالیکه
جنبههای مختلف و مهمی از این فرایند در ماشینآالت ،ساختارهای فنی و فیزیکی نهفته است،
روشهای سازماندهی ،همکاری و مدیریت فعالیتها نیز همواره از اهمیت ویژهای برخوردارند .کسب
توانمندیهای یاد شده اغلب بسیار سختتر و پیچیدهتر از دستیابی به پیشرفتهای مهندسی است
( .)Malerba & Nelson, 2011از دیگرسو شرکتها بهتنهایی در این فرایند ایفای نقش نمیکنند و
فضای فعالیت آنها متشکل از بازیگران مختلف در یك ساختار شبکهای و متأثر از فاکتورهای متعدد
است (.)Nelson, 2011
در سالهای اخیر به ویژه شاهد افزایش توجهات به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر فرایند همپایی
فناورانه بهعنوان یك فرایند پیچیده و زمانبر مدیریتی هستیم .گرشنکرون ( )353 ،9192بر تنوع
مدلهای همپایی و ریشههای آن تأکید دارد و از نگاه به آن بهصورت یك فرایند استانداردشده
اجتناب میورزد .پژوهشهای جدید نشانمیدهد که امروزه نمیتوان نگاه به فرایند همپایی را به
بررسی نحوهی ارتباط میان دو منبع داخلی و خارجی دانش تقلیلداد و نیاز است جهت رسیدن به
فهمی عمیق تر از علل موفقیت و شکست این فرایند در فضاهای مختلف رویکردی دینامیك در
شناسایی متغیرهای اثرگذار بر آن در پیش گرفتهشود (.)Malerba & Nelson, 2011
باتوجه به موفقیتها و توفیقات صنعت زیستداروی ایران به ویژه در سالهای اخیر و اینکه
اندك تحقیقات انجامشده در این صنعت ،تاکنون هیچیك به بررسی تاریخچهای سیر کسب
توانمندیهای فناورانهی شرکتهای موفق در این حوزه نپرداختهاند؛ همچنین عمده تحقیقات
موجود در این حوزه در سطح تحلیل صنعت بوده و کمتر با دقیقشدن در یك مورد مطالعه به
شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت شرکتها پرداختهاند؛ در این پژوهش برمبنای رویکرد تحلیل
جامع مورد ،به بررسی تاریخچهای سیر ایجاد توانمندیها در شرکت دارویی سیناژن ،بهعنوانی
شرکتی موفق در حوزه تولید انواع بایوسیمیالرها ،پرداختهشدهاست و تالششده با شناسایی
فاکتورهای اثرگذار بر فرایند همپایی این شرکت الگوی توسعهی آن استخراج شود.
درنتیجه سوال اصلی در این پژوهش آن است که چه فاکتورهایی از میان فاکتورهای موجود در
ادبیات همپایی و داروسازی بر موفقیت سیناژن در فرایند همپایی مؤثر بودهاند و نحوهی اثرگذاری
هریك از آنها چگونه بودهاست؟ همچنین سعی شده مشخصشود که نقش تالشهای فناورانهی
داخلی ،همچون تحقیقوتوسعه ،در موفقیت سیناژن چگونه بودهاست؟
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 -2پيشينه پژوهش و مبانی نظري

بررسی ادبیات همپایی نشانمیدهد که رویکردهای محققین در مطالعهی «فرایند» همپایی تا
حد خوبی به ویژه در سالهای اخیر توسعه یافته و بالغتر شدهاست .در تحقیقات اولیه این حوزه
همچون تحقیقات رادوسویچ ( ،)9111اولین بعد از مفهوم همپایی فناوری که به نقش مهم
فناوریهای خارجی در ارتقاء توانمندیهای فناورانهی داخلی شرکتهای دنبالهرو اشارهدارد ،مورد
توجه قرارگرفته است .در گامهای بعدی ،محققین جنبههای مهم دیگری همچون نقش فعال
شرکتهای داخلی ،نوع تعامالت با شرکتهای خارجی ،سیستمهای مالی و زیرساختها را مطرح
نمودهاند و سعی بر مشخصنمودن نقش این عوامل بر ایجاد توانمندیهای بومی فناورانه دارند .در
این پژوهشها دو جنبهی مهم در فرایند همپایی پررنگتر شدهاست :اول دسترسی به منابع خارجی
دانش و ایجاد جریانی از سمت رهبران به سمت پیروان و دیگری نقش مهم شرکتهای بومی و
تعامالت میان آنها در ایجاد توانمندیهای فناورانهی داخلی.
پس از آن مسئلهی بررسی نوع ارتباط میان دو منبع داخلی و خارجی دانش موردتوجه بسیاری
از محققین قرارگرفت و بنیانهای فکری رابطهی جایگزینی/مکملیت شکلگرفت .برخی از این
پژوهشها قائل به رابطهی جایگزینی دومنبع دانش بودند ( Pack & Saggi, 1997; Radosevic,
)1999؛ اما در توسعه پژوهشهای متعاقب و بهویژه متأثر از پژوهشهای محققینی چون پك و ساگی
( )9111و پِرِز ( )2009دیدگاه مکملیت تا حد قابلتوجهی جایگزین دیدگاههای جایگزینی گردید.
مرور پژوهشهای جدیدتر در ادبیات همپایی نشانگر یك چرخش راهبردی در نحوهی نگاه به
فرایند همپایی است .پیشتر گِرشنکرون ( )9192بر تنوع مدلهای همپایی و ریشههای آن در
کشورهای مختلف تأکید داشت و درنظر گرفتن آن بهعنوان یك فرایند استاندارد شده را رد میکرد
( .)Majidpour, 2016وی همچنین نقش سیاستهای داخلی برای همپایی را پررنگ میدانست.
پژوهشهای جدیدتر در ادبیات همپایی بیشتر همسو با این رویکرد است و نشانمیدهد که همپایی
یك فرایند یادگیری (بسیار) زمانبر است که در بخشهای اقتصادی مختلف بهدلیل وجود
فاکتورهای متفاوت اثرگذار ،ممکن است با پیروزی یا شکست مواجه شود ( Malerba & Nelson,
 .)2011در همین راستا مجیدپور ( )2091بیانمیکند که اگرچه مرور ادبیات نشانمیدهد که دو
منبع داخلی و خارجی دانش مکمل هم هستند ،لیکن در آن توجه کافی به متغیرهای اثرگذار بر
تعامالت بین توسعهی بومی فناوری و انتقال برونمرزی آن نشده و بیشتر محققین تا حد زیادی
متوجه ارزیابی صحت یکی از دو ایدهی جایگزینی یا مکملیت بودهاند یعنی بیشتر تالش کردهاند
یکی را اثبات و دیگری را رد کنند.
پك و ساگی ( )9111در رابطه با میزان مشارکت هر یك از عوامل تأثیرگذار بر فرایند همپایی
به دینامیكهای فرایند و تأثیرات مرتبط با آن اشارهنمودهاند .همچنین رادوسویچ( )9111در مبحث
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عوامل تأثیرگذار بر فرایند همپایی ،یافتن یك نقطهی بهینهی عمومی برای یك صنعت/کشور را
غیرممکن دانسته و بیانمینماید که این مسئله پیچیده ،دینامیك و وابسته به مالحظات و
ظرافتهای نوع صنعت و بستر سازمانی است .مجیدپور( )2091ضمن استفاده از این استداللها ،در
پژوهش خود این وابستگی را به تأثیرات سطح بینالملل ،کشور ،صنعت و شرکت تسری میدهد .وی
اعالم میکند با توجه به پیچیدگیها و طوالنی بودن فرایند همپایی میزان استفاده از هریك از دو
منبع دانش متأثر از فاکتورهای مختلف است که در مراحل مختلف همپایی اثرات متفاوتی بر آن
خواهدداشت .بر همین اساس او بهکمك رویکرد تحلیل جامع مورد به بررسی فضای تعامالت میان
دو منبع داخلی و خارجی دانش میپردازد و بر اساس ادبیات موضوعی موجود در حوزهی همپایی به
شناسایی و دستهبندی فاکتورهای مؤثر بر این فضا پرداخته و نحوهی اثرگذاری این فاکتورها و سایر
فاکتورهای محتمل در فرایند همپایی شرکت مپنا ،بهعنوان یکی از سازمانهای موفق در صنعت
توربینهای گازی ایران را مورد مطالعه قرارمیدهد.
مجیدپور( )2091درراستای شناسایی این فاکتورها ،ادبیات جایگزینی/مکملیت را بهعنوان یکی
از عناصر اصلی مفهوم همپایی فناوری معرفیمیکند .لیکن بهمنظور شناسایی فاکتورهای محتمل،
بررسی را محدود به این ادبیات ننموده و به شناسایی فاکتورهای موجود در سایر حوزهها نیز
پرداختهاست .در جدول شماره ( ،)1دستهبندی فاکتورهای شناسایی شده بهعنوان فاکتورهای
اثرگذار بر فرایند کسب توانمندیهای فناورانه یك شرکت دنبالهرو آوردهشدهاست .این فاکتورها هم
منشأ خارجی و هم داخلی دارند که فاکتورهای خارجی گستردگی زیادی در سطوح صنعت ،ملی و
جهانی دارند و نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیك کرد (.)Majidpour , 2017
جدول ( :)1عوامل موثر در فرایند همپایی؛ منبع :با اعمال تغییراتی در )2091( Majidpour
ادبیات

فاكتورها

توسعهی فناورانهی اولیه ()Pack & Saggi, 1997

تواناییهای
فناورانه و
ظرفیت جذب
فاکتورهای داخلی
(سطح شرکت)

وجود کارآفرینان ماهر داخلی()Hobday, 1994
ظرفیت جذب ( )Lee, 2005
تواناییهای فناورانه()Joo & Lee, 2009
تجربهی تولید ()Katrak, 1997

تعامالت پیوسته
با بازیگران
خارجی

نوع قرارداد

جریان مرزی دانش ()Perez, 2001
بازبودن فضای تحقیقوتوسعه و ظرفیت جذب در شرکتهای چینی (Wang etal,
)2014

کمك دولتها به شرکتها در طرحریزی قرارداد که بهمنظور افزایش قدرت چانهزنی
()Lee, 2005
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فاكتورها
یکپارچگی میان
بازاریابی و
فناوری

ادبیات
لزوم ایجاد یکپارچگی میان بازاریابی و فناوری در ابعاد مختلف سازمان ( Mudambi
)& Tallman, 2010
سرمایهگذاری در یادگیری و آموزش()Malerba & Nelson, 2011
امتیازات مالیاتی ،کاهش تعرفهها ،امکانات عمومی ()Lee, 2005

سیاستهای
دولت

سیاستهای جایگزینی ()Katrak, 1997
تامین مالی ،کاهش مالیات ،حفاظت از بازار داخلی ()Kim 1998
ایجاد فضایی برای بهرهبردن از مغزها و چرخش استراتژیك سرمایههای انسانی( Lin
)& Rasiah, 2014
سایز بازار داخلی پیشرانهای برای رشد مانند چین و برزیل ( Malerba & Nelson,
)2011

سایز و رویکرد
بازاریابی
فاکتورهای
خارجی
(سطح صنعت،
ملی و جهانی)

رشد مبتنی بر بازاریابی صادراتی ()Hobday, 1994
بازار داخلی بعنوان بستری جهت آزمایش محصوالت()Whang & Hobday, 2011
تراکم خوشهای (بیگانگی محلی)()Lee, 2005

تراکم جغرافیایی

نوع فناوری -ارتباط داشتن با دانش علمی()Mazzoleni and Nelson, 2007
رژیمهای فناورانه()Lee & Lim, 2001

نوع فناوری

نقش کلیدی دولت در بازارهای انحصاری محصوالت پیچیده ()Majidpour, 2017

دانشگاهها و –
سازمانهای
تحقیقاتی -
عمومی

تناسب سیستم آموزشی با نیازهای صنعتی ()Hobday, 1994
سازمانهای تحقیقاتی عمومی و دانشگاهی()Malerba & Nelson, 2011

وضعیت رژیم
حقوق مالکیت
فکری

مالکیت معنوی احتماالً تاثیرات مختلفی بر بخشهای مختلف دارد( & Malerba
)Nelson, 2011

تحریمهای
سیاسی

تحریمهای سیاسی از سویی تأثیر منفی بر فعالیت شرکتها دارد ازسوی دیگر
روحیهی خود اتکایی و تالش بیشتر ایجادمیکند ()Majidpour, 2017

رژیم حقوق مالکیت معنوی آسان()Mazzoleni & Nelson, 2007

 -1-2الگوي مفهومی پژوهش

بهمنظور دستیابی به الگوی مفهومی این پژوهش و همچنین باتوجه به آنکه فاکتورهای
اثرگذار بر فرایند همپایی شرکتهای دنبالهرو برخی در صنایع مختلف مشترك بوده و برخی
اختصاص به یك صنعت خاص دارد ،تصمیم گرفتهشد با بررسی پژوهشهای انجامشده در همپایی و
نوآوری صنعت دارو و زیستدارو ،فاکتورهای اشارهشده در این پژوهشها استخراج شود تا بهاین
ترتیب چارچوب ارائه شده در جدول شماره ( )9برای انجام این پژوهش تکمیلشود .جدول شماره
( )2نتیجه حاصل را نشان میدهد.
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همچنین درراستای دستیابی به الگوی توسعهی شرکت سیناژن باتوجه به اهمیت مقوله
بازاریابی در کنار دستیابی به قابلیتهای فناورانه بهمنظور تحقق رشد و توسعه شرکتها ،و اینکه در
پژوهشهای حوزهی فناوری توجه کافی به رویکردهای توسعهی بازار شرکتهای همپاییکننده
مغفول مانده؛ تصمیمگرفتهشد بهصورت توأمان بر رویکردهای توسعهی «فناوری» و «بازار» در
شرکت سیناژن تمرکز شود .البته در ادبیات همپایی مواردی از توجه به درهمتنیدگی فناوری و
بازاریابی و «همپایی» این دو حوزه به صورت دو بال پرواز و اثرگذار بر موفقیت سازمانها بهچشم
میخورد ( Majidpour،2016؛ )Zhang & Li , 2010اما تعداد آنها بسیار اندك بوده و این پژوهش
میتواند بهعنوان اولین تالشها در این راستا محسوبشود.
جدول ( :)2عوامل موجود در ادبیات همپایی داروسازی

ادبیات

فاكتورها

ایجاد ظرفیت جذب بهوسیله تحقیقوتوسعه مقلدانه ()Kale & Little , 2007

تواناییهای فناورانه
و ظرفیت جذب

افزایش ظرفیت جذب بهوسیلهی ایجاد امکانات اختصاصی تحقیقوتوسعه در تولید
بایوسیمیالرها ()Kale & Huzair, 2017
نقش کلیدی بازگشت معکوس نخبگان در سرعتبخشی و توسعه تواناییهای تحقیقوتوسعه
نوآور ()Kale , 2009; 2012

تعامالت پیوسته با
بازیگران خارجی

بهرهگیری از تحقیقوتوسعه مبتنی بر همکاری برای ایجاد قابلیتهای پیشرفته تحقیقوتوسعه
()Kale & Little, 2007

لزوم وجود تعامالت پیوسته با شرکتهای خارجی بهمنظور توسعه تواناییهای دینامیك،
کاهش شکافهای موجود در دانش و کاهش هزینههای توسعه ()Reid & Ramani, 2012

نقش مدیریت و
رهبری سازمان

اهمیت چشماندازهای مدیریتی و دانش و تخصص رهبران سازمان در ادراك فرصتها و
ایجاد ترکیبی از تواناییهای فناورانه و بازار ()Kale , 2012

سیاستهای دولت

ایجاد بحران ساختگی دولت برای شرکتهای دارویی هندی جهت حرکت به سمت کسب
قابلیتهای نوآورانه ()Kale & Little, 2007
اهمیت وضع مکانیزمهای حمایتی خاص شامل تربیت نیروی انسانی متخصص (سیستم
آموزشی و تحقیقاتی) ،زیرساختهای قانونی و تأمین مالی (Chaturvedi ،2001؛ ،2011
)Niosi

استراتژیهای
توسعهی بازار و

تامین مالی تحقیقوتوسعه نوآورانه در زیستدارو بهوسیلهی منابع حاصل از صادرات
داروهای شیمیایی()Kale & Little ،2007
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ادبیات

فاكتورها
صادرات




رژیم مالکیت فکری

استراتژیهای توسعهی بازار برای شرکتهای هندی(:)Kale & Huzair, 2017

کاهش ریسك موجود در بازار بایوسیمیالرها با ایجاد سبدی متنوع از محصوالت.
استفاده از زیرساختهای شبکه توزیع و بازاریابی ایجاد شده بهوسیله حضور بینالمللی
در بازار داروهای شیمیایی
حضور در بازار کشورهای درحالتوسعه بهمنظور کسب دادههای بالینی مورد نیاز برای
ورود به بازار کشورهای پیشرفته

لزوم هماهنگی رژیم مالکیت فکری با شرایط اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی در هر برهه از
زمان()Kale & Wield , 2008
نقش اساسی قوانین آسان مالکیت فکری در توسعه صنعت داروسازی کشورهای هند و چین
()Hu ،2015; Kale ،2102

 -3روششناسی
 -1-3مطالعهي موردي

این پژوهش برخالف بسیاری از تحقیقات مرسوم در ادبیات همپایی که مبتنی بر تحلیل کمی
بوده و یا بر درستی یکی از تئوریهای جایگزینی/مکملیت تاکید دارند ،از نوع کیفی است و در آن با
مطالعهی موردی گروه دارویی سیناژن به بررسی عمیق سیر تحوالت و رشد این شرکت در مسیر
تولید ،تجاریسازی و صادرات انواع بایوسیمیالرها پرداختهشدهاست .همچنین تالش شده عوامل
درونی و پیرامونی کیس مورد مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و ضمن شناسایی این عوامل و
نحوهی اثرگذاری هریك ،الگوی توسعهی شرکت سیناژن استخراج شود .در روش مطالعهی موردی،
محقق با عمیقشدن در یك مورد خاص ،میتواند دینامیكهای موجود در یك محیط را بهتر
بشناسد ) )Eisenhardt ،9131و همچنین دربارهی مسائل مهمی که در سایر روشها پوشش داده
نمیشود تحقیق نماید و به این ترتیب به درکی نزدیكتر و دستاول از مورد مطالعه دستیابد
(.)Yin ،2006
باتوجه به آنکه گروه دارویی سیناژن براساس معیارهای توانمندیهای فناورانه و توسعهی
بازارهای داخلی و خارجی برترین مجموعهی کشور در حوزهی تولید داروهای زیستی محسوب
میشود؛ بهعنوان مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شد .جدول شماره ( )3ویژگیهای برجسته
این گروه دارویی را نشان میدهد.
جدول ( :)3شاخصهای برجستگی گروه دارویی سیناژن

شاخص

وضعیت

رتبه تولید در سال 15

سیناژن تولید کننده اول کشور
آریوژن تولیدکننده دوم کشور
11
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شاخص

وضعیت

نرخ رشد سالیانه

بهطور متوسط سالیانه  %58.8افزایش فروش

بازارهای هدف

داخل و بیش از  24کشور خارجی برای سیناژن
داخل و بیش از  21کشور خارجی برای آریوژن

صادرکننده نمونه ملی

کسب رتبهی صادرکنندهی نمونه کشور در سال  15توسط شرکت سیناژن
کسب رتبهی صادرکنندهی نمونه کشور در سال  19توسط شرکت آریوژن

قرارگیری در جایگاه انتقال-
دهندهی فناوری

فروش لیسانس به شرکت عبدی ابراهیم ترکیه (برای داروی رسیژن) در شرکت
سیناژن
5
سرمایهگذاری مشترك آریوژن با شرکت مالزیایی اینوبایوونچرز برای تولید دو
زیستدارو

استاندارد تولید

کسب استاندارد خطوط تولید از اتحادیه اروپا 9برای اولین بار در ایران و
خاورمیانه

 -2-3گردآوري و تحليل دادهها

اطالعات بهدست آمده در این موردکاوی ،حاصل  93مصاحبهی عمیق بودهاست که در آن
مصاحبهشوندگان سمتهایی ازجمله مدیریت عامل ،مدیریت ارشد توسعه تجارت ،مدیریت واحد
انتقال فناوری و مدیریت توسعه بازار شرکت سیناژن را داشتهاند .همچنین مشارکت فعال یکی از
مدیران شرکت سیناژن در انجام این پژوهش به عنوان یکی از نگارندگان مقاله ،در راستای دستیابی
به اطالعات طراز اول و انجام هرچه بهتر این تحقیق کمك کردهاست .نحوهی مشارکت این عضو
کلیدی به این صورت بودهاست که عالوهبر ارائهی اطالعات از طریق مصاحبه ،لینك ارتباطی
محققین با سایر مصاحبه شوندگان بوده و در هر مرحله که دستیابی به اطالعات دقیقتر ،گزارشات و
اسناد شرکت موردنیاز بود ،این دستیابی از طریق ایشان انجام میگرفت .همچنین در روند تحلیل
دادهها از نظرات ایشان استفاده میشد و درصورت نیاز تحلیلهای بهدستآمده مورد بازبینی قرار
میگرفت.
تحلیل دادههای بهدستآمده در این پژوهش بهروش تحلیل محتوا بهسبك قیاسی صورتگرفته
که انتخاب آن براساس سواالت و اهداف پژوهش بودهاست .در این رویکرد محقق با مفروضگرفتن
برخی تعاریف و تعمیمها به عنوان دستههای کلی ،دادههای مورد نظر را بهصورت کیفی تحلیلنموده
و به دنبال مصادیقی از تعاریف و تعمیمها در کل دادهها میگردد (مؤمنی و همکاران.)9312 ،
کاتانزارو( )9133در بیان کارایی این روش عنوانمیکند که میتوان از روش تحلیل نقادانه محتوا
بهمنظور سنجش صحتِ مفهوم ،مدل ،فرضیه یا یك چارچوب مفهومی استفاده نمود.

Inno Bio Ventures Co.
Eu GMP
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در گام اول و به منظور دستیابی به چارچوب اولیه جهت انجام این پژوهش ،ضمن بررسی ادبیات
عمومی همپایی که عوامل اثرگذار کلی بر همپایی شرکتهای دنبالهرو را مشخصمیکرد ،به
مطالعهی پژوهشهای انجامشده در حوزه همپایی و نوآوری صنعت دارو و زیستدارو پرداختهشد و
درنتیجه چارچوب مفهومی دربرگیرندهی فاکتورهای مؤثر بر فرایند همپایی شرکتهای
تولیدکنندهی بایوسیمیالر متشکل از پژوهشها در این دو حوزه استخراج گردید.
در گام دوم ،متناسب با چارچوب استخراجشده ،اقدام به طراحی سواالتی شد تا بتوان بهوسیلهی
آنها به دادههای مورد نیاز دستیافت .در طراحی این سواالت بهروش پروتکولهای مطالعهی
موردی در تحقیقات کیفی عملشد()Creswell ،2013, 169؛ بهاین معنا که ابتدا سواالتی کلی
دربرگیرندهی مسیرهای اصلی بحث از مصاحبهشوندگان پرسیده شود تا ضمن اینکه آنها در پاسخ
دادن به این سواالت از آزادی در بیان برخوردار باشند ،پیشفرض ذهنی پژوهشگران در پاسخ ایشان
اثرگذار نباشد .پس از آن دو دسته از سواالت مطرح بود یکی سواالت مرتبط با فاکتورهای اشارهشده
توسط مصاحبهشوندگان که در آنها از مصاحبهشوندگان خواستهمیشد تا ایدههای خود را به صورت
دقیقتر توضیحدهند یا آنچه که پیشتر گفتهاند را بسط داده و تفسیر کنند(،2013, 169
 )Creswellو دیگری سواالتی مرتبط با شناسایی فاکتورهایی که در ادبیات موجود بود اما ممکن بود
از قلم افتادهباشد .بخشی از سواالت کلی و کلیدی مطرح شده در پیوست شماره ( )9آورده شدهاست.
الزم به توضیح است که درحین کلیهی مصاحبات از خطوط اصلی مطرحشده و پاسخها یادداشت
برداری صورت میگرفت .همچنین متن کلیهی مصاحبات بهطور کامل پیادهسازی میشدند تا
کوچکترین نکتهای ازنظر محققین دور نماند.
بهمنظور جمعآوری دادهها ،ابتدا رابط اصلی محققین با شرکت مورد مطالعه در جریان اهداف و
نحوه پژوهش و چارچوب اولیه که قرار بود در مصاحبات دنبال شود قرارگرفت .پس از آن در جریان
بازدید میدانی از سایت تولیدی شرکت سیناژن سؤاالتی باز و کلی مطرح شدند تا اطالعات اولیه از
وضعیت و فضای کلی شرکت در حوزه مورد مطالعه بهدستآید .در این مرحله همسویی فضای
حاکمبر فرایند همپایی شرکت سیناژن با ادبیات تحقیق بر محققان اثبات شد .سپس باتوجه به
اهداف پژوهش ،تصمیم گرفته شد ابتدا به بررسی تاریخچهای اقدامات و وقایع کلیدی از ابتدای
تاسیس شرکت تا زمان حال پرداختهشود .در این مرحله نقاط عطف تاریخچه کسب توانمندیها و
اقدامات مهم مدیریتی در این شرکت شناساییشد و ضمناً در جریان بررسی وقایع عواملی آشکار
شدند که توسط مصاحبه شوندگان از آنها باعنوان عوامل مؤثر بر توسعهی شرکت سیناژن یاد شده
بود .عواملی همچون استفاده از منابع داخلی و خارجی دانش به صورت مکمل ،اثرگذاری تحریمها،
ایجاد ارتباط مؤثر با دانشگاه و ایجاد یکپارچگی میان بازاریابی و فناوری.
پس از پیادهسازی مصاحبات اولیه و استخراج عوامل اشاره شده در حین مصاحبات ،در جلسات
بعدی ضمن بررسی دقیق نحوه اثرگذاری این عوامل در فرایند همپایی شرکت سیناژن ،لیستی از
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عوامل موجود در پیشینه پژوهشها که برگرفته از چارچوب مفهومی پژوهش بود در اختیار
مصاحبهشوندگان قرار گرفت تا با توجه به دانش ،تجربه و اطالعات خود ،از میان آنها سایر عوامل
اثرگذار بر توسعه سیناژن را که ممکن بود از قلم افتاده باشد ،شناسایی کنند و درخصوص نحوهی
اثرگذاری دقیق هریك توضیح دهند .الزم به ذکر است که در حین مصاحبه درخصوص هریك از این
عوامل به مصاحبهشوندگان توضیحاتی داده میشد تا فهم دقیقی از آنها برای ایشان ایجادشود .در
این مرحله عوامل مختلفی شناسایی شدند که براساس میزان تأکید و اولویتبندی مصاحبهشوندگان
از میان آنها عوامل کلیدی استخراج شد .این عوامل کلیدی عبارت بود از :نحوهی اثرگذاری دولت،
قوانین سهلگیرانه مالکیت فکری ،ماهیت خصوصی و نحوه مدیریت و مسئله جلب اعتماد عمومی.
در ادامه نحوه ی اثرگذاری هریك از این عوامل بر مسیر همپایی شرکت سیناژن مورد بررسی دقیق
قرارگرفت.
در رابطه با سوال دوم پژوهش نیز باتوجه به اطالعات بهدست آمده در روند بررسی وقایع
تاریخچهای شرکت ،سعی شد نقش تالشهای داخلی در پروژههای مختلف و ایجاد سطوح مختلف
توانمندی در شرکت سیناژن بهطور ویژه استخراج شود.
بهطورکلی دادههای حاصل از تحقیقات کیفی ،توصیفی است و به جای اعداد در قالب کلمات و
تصاویر نمایش دادهمیشود ( .)Creswell ،2013,175در این پژوهشها اعتبار (روایی) و قابلیت
اطمینان (پایایی) مفهومی همچون تحقیقات کمی ندارد .این مسئله در مورد تعمیمپذیری یافتهها
نیز صادق است( .)Creswell ،2013, 175درحقیقت اعتبار در تحقیقات کیفی یعنی محقق با به
کارگیری روشهای خاصی مطمئن شود که اطالعات بهدستآمده صحت کامل دارد .یکی از این
روشها استفاده از تئوریها بهعنوان چارچوبهای اولیه در پژوهشهای تكموردی است ( 2006,
)Yin ،34؛ همچنین پایایی در این تحقیقات به آن معناست که رویکرد محقق با رویکرد محققین
دیگر در سایر پروژهها سازگار است( Creswell, 2013,176بهنقل از  .)Gibbs ،2007یِن(،2009
 )91در این خصوص نیز استفاده از پروتکولهای مطالعه موردی و ایجاد پایگاهداده مطالعه موردی را
پیشنهاد میدهد.
در این پژوهش بهمنظور اعتباربخشی به نتایج بهدست آمده عالوه بر استفاده از چارچوب
تئوریهای موجود در ادبیات تحقیق ،از راهبرد استفاده از چندین منبع داده (دادههای میدانی ،انجام
مصاحبه با چندین مصاحبهشونده و پرسیدن سواالت یکسان ،مطالعهی اسناد شرکت ،مصاحبههای
منتشره ،منابع آرشیوی و آمارهای سالیانه) استفاده شدهاست .همچنین قراردادن نتایج پژوهش در
اختیار مصاحبه شوندگان جهت دریافت نظرات ایشان و بازنگری فرایند تحلیل متناسب با بازخورهای
بهدستآمده بر اعتبار نتایج افزودهاست .بهمنظور ایجاد پایایی نتایج در فرایند جمعآوری دادهها از
پروتکولهای مطالعهی موردی استفاده شدهاست .دررابطهبا تعمیمپذیری نتایج نیز باید گفت باتوجه
به آنکه پژوهش از نوع مطالعهی تكموردی است ،همچون مطالعات چندموردی هدف استخراج
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قوانین کلی و تعمیم دادهها نبوده ( )Creswell ،2013, 177و درعوض تأکید بر ارائهی توصیفی
دقیق ،شفاف و عمیق از مورد مطالعه بودهاست.
 -4يافتهها
 -1-4تاريخچهي تحوالت و اقدامات مهم مديريتی

گروه دارویی سیناژن 1متشکل از  33شرکت فعال در زمینههای مختلف زنجیرهی ارزش دارویی
از مراحل اولیه تحقیقوتوسعه تا آخرین مراحل مرتبط با بازاریابی و فروش محصوالت میباشد.
شرکت سیناژن بهعنوان شرکت مادر این مجموعه در سال  1373با هدف تولید محصوالت با
فناوری باال در حوزهی زیستفناوری و زمینههای مرتبط با آن بهوسیلهی کارآفرینان دانشگاهی و در
قالب «شرکت دانشبنیان خصوصی» تأسیسشد و درحالحاضر بزرگترین تولیدکنندهی داروهای
زیستی کشور از منظر تعداد محصوالت و سهم بازار محسوبمیشود(آمارنامه دارویی.)9311 ،
در ابتدای فعالیت شرکت سیناژن ،ریسك باالیی برای فعالیت در این حوزه وجود داشت زیرا
شرکتهای زیستفناوری خصوصی در کشور رشد قابلتوجهی بهویژه از منظر همپایی فناوری و
بازاریابی کسبنکردهبودند و تجربیات قبلی در این صنعت درخصوص پروژههای انتقالفناوری تولید
زیستشبیهداروها توسط شرکتهای بزرگ دولتی انجامگرفته و تجربیاتی نهچندان موفق محسوب
میشد (حمیدی و همکاران .)9315 ،درچنین شرایطی شرکت سیناژن پس از کسب توفیقات در
تولید آنزیمها ،معرفهای زیستی مولکولی و کیتهای تشخیص طبی و همچنین فعالیت در عرصهی
داروهای دامی ،براساس مزیت رقابتی که در طول این پروژهها کسب کردهبود ،پروژهی تولید داروی
درمان بیماری اِماِس  -اینترفرونبتا  -1aرا کلید زد .آمار رو به رشد مبتالیان به اماس در کشور و
میزان باالی واردات داروی این بیماری که یکی از گرانترین زیستداروهای نوترکیب است(مهبودی
و همکاران )2092 ،سیناژن را بر این داشت که به سراغ تولید دارویی مشابه با نمونهی اصلی برود.
این درحالیبود که تا آن زمان در دنیا هیچ بایوسیمیالری برای این دارو تولید نشدهبود .بهاینترتیب
شرکت سیناژن در سال  9339با همکاری موسسهی تحقیقاتی فرانهوفر 1آلمان پروژهی ساخت این
CinnaGen
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سيناژن :تحقيقوتوسعه و توليد محصوالت زيستفناوري نوين؛
آريوژن :تحقيقوتوسعه و توليد داروهاي نوترکيب بااالخص آنتی باديهاي مونوکلونال دارويی
آروکو :مشاوره ،طراحی ،ساخت و نصب تجهيزات فرآوري شده در زمينههاي زيست فناوري؛
نانوفناوراندارويیاَلوند :توليد محصوالت اّنكولوژيك؛
نانوحياتدارو :توليد داروهاي گياهی جديد و مكملهاي دارويی و توليد انواع داروهاي شيميايی؛
اُرکيدفارمد :بازاريابی تخصصی و پشتيبانی محصوالت شرکتهاي همكار ،انجام مطالعات بالينی شرکتهاي همكار.
سيناپخشژن :پخش داروهاي توليدي شرکتهاي همكار در سراسر ايران
سيناژنايالچ :سرمايهگذاري مستقيم و ايجاد سايت توليدي در کشور ترکيه براي محصوالت زيستفناوري
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دارو را آغازکرد .طی این همکاری سیناژن توانست به دانش تولید مادهی مؤثره دارو در مقیاس
آزمایشگاهی دستیابد .این شرکت سپس سایر مراحل پیچیدهی تولید را توسط محققین خود در
درون شرکت بهانجامرسانید و بهاینترتیب بایوسیمیالر سینووکس( 90اینترفرونبتا 30 ،1a
میکروگرمی) در سال  9332برای اولینبار در دنیا متولد شد .سینووکس سپس با گذراندن آزمایشات
بالینی و اثبات کیفیت و اثربخشی آن توانست بهعنوان اولین داروی نوترکیب شرکت سیناژن در سال
 9335مجوز سازمان غذا و داروی ایران را برای ورود به بازار کشور دریافتنماید.
این شرکت پس از توفیق در تولید داروی سینووکس پروژههای دارویی دیگری را کلید زد و
توانست در سالهای بعد ،برپایهی مکملسازی تالشهای فناورانه داخلی و انتقال دانش از منابع
خارجی سبد محصوالت خود را گسترشداده و بایوسیمیالرهای جدیدتری تولیدکند .در این میان
تولید داروی رسیژن ،99بهعنوان اولین بایوسیمیالر اینترفرونبتا  44( 1aمیکروگرمی) در جهان،
برپایهی تحقیقوتوسعهی داخلی و با تغییر در فرموالسیون سینووکس از حیث آنکه منجربه ورود
سیناژن به عرصهی «توسعهی» محصوالت زیستی شد ،از اهمیت ویژهای برخورداراست.
مسئلهی مهم بعدی ،اقدام سیناژن به صادرات محصوالت به خارج از مرزهای کشور است .این
مهم در سال  9339با صادرات سینووکس به کشور پاکستان آغازشد و با صادرات به سایر کشورهای
منطقه ادامهیافت .این شرکت در گامهای بعدی ،بهواسطهی موفقیتی که در صادرات سینووکس به
بازارهای بزرگی همچون روسیه ،سوریه ،قزاقستان کسب کردهبود ،اقدام به دریافت مجوز صادرات به
اروپا برای این دارو کرد .این مسئله بهواسطهی داشتن سازوکارهای پیچیده یك فرایند چندینساله
است ،بسیار هزینهبر بوده و ریسك باالیی دارد؛ اما در آیندهای نزدیك  -برطبق اظهارات مدیران
شرکت تا سال  -2020منجر به توسعه و گسترش صادرات این شرکت و راهیابی داروی سینووکس به
بازارهای بزرگ جهانی خواهدشد .درحالحاضر این فرایند برای داروی سینووکس درحال اجراست و
این دارو توانسته با گذر از مرحلهی مهمی استاندارد خطوط تولید اتحادیه اروپا را کسبکند.
همزمان با این اقدامات در اواسط سال  9333مؤسسین شرکت سیناژن تصمیمگرفتند شرکت
جدیدی با نام آریوژن تأسیسکنند که همگام با شرکت سیناژن در زمینهی تحقیقوتوسعه و تولید
داروهای زیستی نوترکیب فعالیتکند .این شرکت بهزودی توانست موفقیتهای خوبی در زمینه
تولید و تجاریسازی زیستداروها کسبکند؛ بهطوریکه درحالحاضر پس از سیناژن دومین
تولیدکنندهی داروهای زیستی کشور از منظر سهم بازار محسوبمیشود(آمارنامه دارویی.)9311 ،
همچنین فاکتور  VIIتولیدی این شرکت نیز درحال پشتسر گذاشتن مراحل کسب مجوز صادرات
به اروپا است.
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سیناژن در گام بعدی در راستای گسترش فعالیتهای خود ،در سال  9312اقدام به تأسیس
شرکت تخصصی مهندسی پزشکی آروکو نمود .این شرکت با هدف تولید تجهیزات موردنیاز در
صنعت زیستفناوری تأسیسشد تا بهاینترتیب شرکتهای گروه دارویی سیناژن را از خرید این
تجهیزات بینیاز سازد .گروه سیناژن پس از آن با تأسیس شرکتهای نانوالوند و نانوحیاتدارو ،و
همچنین اُرکیدفارمد و سیناپخش فعالیت خود در زنجیرهی ارزش دارویی را تکمیلکرد .از میان این
شرکتها دو شرکت نانوالوند و نانوحیاتدارو با هدف گسترش سبد محصوالت ،بهمنظور تولید انواع
داروهای شیمیایی ،گیاهی و انواع مکملهای دارویی تأسیسشدند .همچنین شرکت اُرکیدفارمد با
هدف بازاریابی و فروش تخصصی محصوالت ،انجام مطالعاتبالینی و افزایش سطح آگاهی عمومی
دررابطهبا داروهای تولیدشده داخلی تأسیسشد .شرکت سیناپخش نیز وظیفهی پوشش دارویی
شرکتهای تولیدکنندهی گروه دارویی سیناژن در سراسر ایران را برعهدهگرفت.
یکی دیگر از اقدامات مهم مدیران سیناژن ،مشارکت فعال در تأسیس شتابدهندهی
پرسیسژن 92بودهاست؛ بهطوریکه هماکنون سیناژن سهامدار اصلی این شرکت محسوب میشود .این
مجموعه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درسال  9315تأسیس شد و هدف از
تأسیس آن ورود به عرصهی توسعهی سویه بهصورت مستقل بودهاست .درحقیقت گروه دارویی
سیناژن باتوجه به زمانبر بودن و همچنین نبود برخی زیرساختهای آزمایشگاهی و امکانات ،با تالش
برای تأسیس این مجموعه ترجیح داد که از سویههای توسعه داده شده در این مجموعه مستقل
استفاده کند .هماکنون کلیهی شرکتهای زیستی داخلی میتوانند از سویههای توسعهداده شده در
این مجموعه استفاده کنند(صابر و همکاران.)9311 ،
بررسی جایگاه فعلی شرکت سیناژن ،به عنوان شرکت مادر و اصلی این مجموعه ،در مسیر
توسعهی فناورانهاش نشانمیدهد که این شرکت در راستای گسترش فعالیتهای خود ضمن
صادرات دارو به صادرات فناوری نیز میپردازد .باتوجه به آنکه قرارگرفتن در جایگاه صادرکنندهی
فناوری به مراحل پیشرفتهتری از قابلیتهای فناورانه نیازمنداست ،دستیابی به آن ،گذار مهمی در
مسیر توسعهی فناورانه این شرکت محسوبمیشود.
بهطورکلی استفاده از صادرات فناوری در کنار صادرات محصول ،در قالب قراردادهای
انتقالفناوری ،به شرکتهایی همچون سیناژن کمكمیکند تا راحتتر در بازار کشورهای مقصد
واردشوند و از زیرساختها و نام تجاری شرکتها در کشورهای مقصد جهت گسترش فعالیتها و
توسعهی صادرات خود بهرهببرند .در همین راستا سیناژن طی همکاری با شرکت عبدیابراهیم کشور
ترکیه ،به فروش لیسانس تولید داروی اینترفروبتا ( 1aتحت برند رسیژن) و انتقالفناوری بهاین
شرکت پرداختهاست .همچنین در پروژهای دیگر آریوژن با شرکت مالزیایی اینوبایوونچرز وارد
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سرمایهگذاری مشترك برای تولید دو زیستدارو شدهاست .کلیهی این دستاوردها درحالی رقم
خوردهاست که پیش از تحقق آنها شرکتهای ایرانی همواره در جایگاه گیرندهی فناوری بودهاند.
سیناژن همچنین در جدیدترین اقدام خود در راستای گسترش صادرات با تأسیس شرکت
سیناژنایالچ به سرمایه گذاری مستقیم جهت احداث سایت تولیدی در خاك کشور ترکیه و جذب
همکاریهای مشترك با شرکتها در این کشور اقدامنمودهاست .شکل شماره( )9سیر تحوالت و
اقدامات مهم مدیریتی در این شرکت را نشانمیدهد.
آغاز حضور شرکت سیناژن در خاك کشور ترکیه با تأسیس سیناژنایالچ

گسترش صادرات فناوری
ورود به مرحله اول از نوآوری در محصول

سینورا بهعنوان اولین داروی مونوکلونال ساخت شرکت سیناژن روانه بازار گردید

بومیسازی کلیهی مراحل تولید بایوسیمیالرها

مشارکت فعال در تأسیس پرسیسژن و ورود به عرصه توسعه سویه
تأسیس اُرکیدفارمِد و سیناپخش

گسترش حضور در زنجیره ارزش

ارائه مجوز تولید به شرکت عبدی-

دارویی
صادرات فناوری
آغاز

آغاز ورود به عرصه تولید تجهیزات زیستی با تأسیس آروکو

گسترش صادرات دارویی و ورود به بازارهای
بزرگ جهانی

تأسیس نانوالوند
معرفی رسیژن به بازار بهعنوان فرموالسیون جدیدی برای اینترفرونبتا9-آ
گسترش فعالیتها با تأسیس آریوژن

ورود به عرصهی توسعهی زیستشبیه-
داروها
گسترش سبد محصوالت و تولید داروهای

1395

آغاز صادرات دارویی با صادرات سینووکس به کشور پاکستان

1393
1392

1390
1388

1386

جدید
کسب مجوز تولید سینووکس از وزارت بهداشت

ورود به عرصهی تولید زیستشبیهداروها از مرحله-

آغاز همکاری با مؤسسهی فرانهوفر برای تولید داروی سینووکس

ی سلول اولیه
کسب توانمندی تولید آنزیمها ،معرفهای زیستی مولکولی و کیت-

1385

1381

1380

های تشخیصی طبی
آغاز شکلگیری روحیهی خودباوری ضمن کسب توانمندیهای اولیه
شکلگیری تحریمهای بینالمللی برای صنعت زیستفناوری

1375
تأسیس شرکت سیناژن

نامناسب بودن بستر شرکتهای دولتی برای توسعه صنعت

1373

1370

زیستفناوری

شکل ( :)9تاریخچهی اقدامات مهم
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 -2-4سطوح توانمندي فناورانه در صنعت زيستدارو و موقعيت شركت سيناژن

صنعت زیستدارو جزو صنایع با فناوری بسیار باال محسوبمیشود و تولید داروهای زیستی نیز
در مقایسه با داروهای شیمیایی به فناوری بسیار پیشرفتهتری نیازمند است و به طور کلی در اختیار
کشورهای محدودی در سراسر دنیا قراردارد .در این صنعت با استفاده از طراحی و دستکاری ژنتیکی
سلولهای تولیدکننده (که موجوداتی زنده هستند) در محیطهای کِشت موسوم به راَکتورهای
زیستی به تولید زیستداروها جهت تشخیص و درمان بیماریها پرداختهمیشود .در این میان
بایوسیمیالرها مطابق با تعریف ارائه شده در سازمان بهداشت جهانی ،93زیستداروهایی هستند که از نظر
کیفیت ،ایمنی و اثربخشی مشابه زیستداروی ثبتشدهی دیگری باشند(.)Mahboudi etal, 2012
این داروها پس از معرفی و ثبت داروی اصلی توسط شرکت پیشگامِ تولیدکننده از سوی شرکتهای
دنبالهرو تولیدمیشوند (حمیدی و همکاران.)9315،
بهطورکلی میتوان تولید داروهای زیستی را شامل چهار مرحلهی اصلی دانست که پیچیدگی
فناورانهی آنها از ابتدا به انتها کاهشمییابد .این مراحل در جدول شماره( )4آوردهشدهاست.
جدول ( :)4مراحل چهارگانه تولید داروهای زیستی ،منبع :با اعمال تغییراتی در مدل مفهومی صابر و همکاران()9311

شماره

مرحله

خروجی

9

کشف و شناسایی سلول اولیه که قابلیت درمان بیماری را داشته
باشد

سلول اولیه جهت تولید سویه

2

تولید سویه اولیه با قابلیت تولید ماده مؤثره 94در مقیاس صنعتی

سویه جهت تولید ماده مؤثره

تولید ماده مؤثره از سویه

ماده مؤثره جهت تولید داروی
نهایی

فرموالسیون و پرکنی

داروی نهایی جهت مصرف بیمار

مرحله

3
4

سطوح توانمندی فناورانه در صنعت زیستدارو را میتوان در دو دسته «توانمندیهای تولید» و
«توانمندیهای نوآورانه» طبقهبندی کرد(صابر و همکاران .)9311،توانمندیهای تولید شامل
توانمندی در «فرموالسیون»« ،تولید ماده مؤثره» و «کسب تائیدیهها و استانداردهای قانونی» است و
توانمندیهای نوآورانه را میتوان شامل «نوآوری در فرایند تولید»« ،توسعه مجدد سویهی موجود» و
«توسعهی داروی جدید» دانست (صابر و همکاران .)9311،بهطورکلی توانمندی توسعهی داروی
جدید که از مرحله کشف سلول اولیه دارای قابلیت درمان آغاز میشود؛ نیازمند انجام فرایندهای
بسیار هزینهبر ،زمانبر و پیچیدهای است که عموماً بهوسیلهی شرکتهای بزرگ چندملیتی پیشگام
در تولید زیستداروها صورتمیپذیرد و فعالیت شرکتهای بایوسیمیالرساز ،همچون شرکتهای
13
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ایرانی ،از مرحلهی دوم آغازمیشود و درپیشرفتهترین حالت منجر به توسعهی مجدد سویهای خواهد
شد که قبالً توسط شرکتهای دیگر توسعه دادهشدهاست.
شرکت سیناژن از این منظر توانستهاست با بومیسازی دانش و فناوری تولید داروهای زیستی از
مرحلهی تولید مادهی مؤثره تا مرحلهی فرموالسیون و پرکنی و همچنین کسب تائیدیهها و
استانداردهای قانونی به کلیهی «توانمندیهای تولید» دستیابد و ضمن دستیابی به توانایی
«نوآوری در فرایند تولید» با تولید سویه بهصورت مستقل به «مرحلهی اول از نوآوری در
محصول(صابر و همکاران »)9311 ،نیز وارد شود.
 -3-4فاكتورهاي شناسايیشده مؤثر بر توسعهي فناورانه شركت سيناژن
 -1-3-4نقش تالشهاي فناورانه داخلی همچون تحقيقوتوسعه

بر اساس رابطهی مکملیت میان دو منبع داخلی و خارجی دانش که مبتنی بر مفهوم ظرفیت
جذب 95است ،شرکتهای دنبالهرو بایستی سعیکنند تا عالوه بر تالش برای دریافت فناوری از
کشورهای پیشرو به کمك تحقیقوتوسعهی داخلی سطح دانش داخلی خود را نیز افزایش دهند تا
بتوانند دانش موجود در محیط را استخراج نمایند (Kale ،2092؛ .)Kale & Huzair ،2017
همانگونه که در بخش  9-5گفته شد فعالیتهای شرکت سیناژن با دستیابی به دانش تولید
آنزیمها ،معرفهای زیستی مولکولی و کیتهای تشخیص طبی آغاز شد و با ورود به عرصهی تولید
داروهای دامی ادامه یافت .این توفیقات برپایهی پایگاه دانش پیشین و تالشهای محققان این
شرکت شکل گرفت .برخی از این محققان (همچون مدیرعامل سیناژن و اولین مدیرعامل آریوژن)
پیشتر در پروژههای انتقال فناوری که در شرکتهای دولتی انجام گرفته بود حضور داشتند ،و این
مسئله برای آنها پایگاهی از دانش اولیه ایجاد کردهبود (صابر و همکاران .)9311 ،تحقیقات نشان
میدهد که نقش این پایگاه دانش در مراحل اولیه همپایی این شرکت پررنگ بوده است.
دررابطه با تحقیقوتوسعه داخلی باید گفت که بهطورکلی تحقیقوتوسعه داروهای زیستی را
میتوان به دوفاز مجزا تفکیكکرد -9 :تحقیق جهت تولید محصول جدید و سپس  -2توسعه فرایند
تولید:
 .9تحقیقات مرتبط با تولید محصول دارای دو جزء مشخص است :اکتشاف و توسعه .در مرحله
اکتشاف ،سلول اولیه با قابلیت توسعه جهت درمان بیماری کشف و شناسایی میشود .اما مرحلهی
توسعه ،شامل توسعهی مجدد سویهای است که قبال توسط شرکتهای دیگر توسعه دادهشدهاست
(صابر و همکاران )9311 ،و همچنین مجموعهای از آزمایشات برای تشخیص فرم و دوز مناسب و
ایمنی و اثربخشی دارو.
Absorptive Capacity
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 .2توسعه فرایند تولید نیز به موازات توسعه محصول رخمیدهد و شامل کلیه فعالیتهایی
(همچون افزایش مقیاس و خالصسازی) است که منجر به بهبود کیفیت محصوالت و بهینهسازی
فرایندهای تولید و افزایش بازده اقتصادی تولید میشود (صابر و همکاران.)9311 ،
تحقیقوتوسعه در شرکتهای بایوسیمیالرساز مرتبط با توسعهی محصول و فرایند است .در
شرکت سیناژن نیز هزینهکرد تحقیقوتوسعه بر بهبود و توسعهی معیارهای محصول و فرایند و
همچنین تولید زیستشبیهداروهای جدید از مرحلهی تولید سویه اولیه متمرکز است .این شرکت با
ایجاد سایتهای اختصاصی تحقیقوتوسعه ،پرورش خطوط سلولی و انجام آزمونهای بالینی به ایجاد
سطوح مختلف توانمندی در توسعهی داروهای زیستی در درون خود اقدامکرده و توانسته برمبنای
توسعهی فرایند داروهای جدیدی همچون رسیژن و سینوتِك را تولید و به بازار عرضهکند.
در سیناژن همواره به تحقیقوتوسعهی داخلی بهعنوان یکی از منابع مهم خلق و تجمیع دانش
نگریستهشده و در پروژههای مختلف دارویی دانش مراحلی از تولید از طریق تحقیقوتوسعه داخلی -
بهکمك روشهای یادگیری درحین  -بهدست آمدهاست .در همین راستا همهساله سطح قابلتوجهی
از درآمد این شرکت  -در حدود سالیانه  30-20درصد از سود ناخالص -در بخش تحقیقوتوسعه
سرمایهگذاری میگردد .این میزان از سرمایهگذاری بر تحقیقوتوسعه ،عالوهبر تأثیر مثبت بر رشد
مالی طی سنوات گذشته با افزایش سطح ظرفیت جذب داخلی موجبشده توانایی شناسایی ،جذب،
درونیسازی و بهکارگیری دانش خارجی در سیناژن تقویتشود و این شرکت بتواند با مشارکت فعال
در فرایند همکاری با منابع خارجی دانش ،دانش مراحل کلیدی تولید بایوسیمیالرها را بومیسازی
کند.
بهعنوان نمونهای از نقش تحقیقوتوسعهی داخلی بر مسیر انباشت فناوری در شرکت سیناژن
میتوان به اولین پروژهی دارویی این شرکت یعنی سینووکس اشارهکرد .در این پروژه سیناژن به
کمك دانش و تواناییهای حاصل از تجربیات قبلی بجای واردات دارو از شرکتهای خارجی و
انتقالفناوری در سطح فرموالسیون و بستهبندی ،انتقال دانش فنی را از مرحلهی تولید مادهی مؤثره
در مقیاس آزمایشگاهی آغازکرد و توانست دانش سایر مراحل پیچیدهی فرایند تولید همچون تولید
ماده مؤثره در مقیاس صنعتی و فرموالسیون و همچنین کنترل کیفیت و درنهایت طراحی
آزمونهای بالینی را بهوسیلهی محققین خود و در درون شرکت ایجاد نماید.
 -2-3-4انتقالفناوري و گسترش ارتباطات بينالمللی

در مطالعات انجام گرفته در صنعت داروسازی و زیستدارو از انتقالفناوری بینالمللی بهعنوان
عنصر اصلی و مشترك در فرایند موفقیتآمیز همپایی فناوری یاد میشود (Kale ،2009؛ ،2007
 .)Chaturvediاین امکان به شرکتها اجازهمیدهد که به منابع خارجی دانش دسترسی یابند،
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شکافهای موجود در دانش خود را پرکنند و هزینههای توسعه را کاهش دهند(Kale & ،2017

.) Huzair
بهطور کلی در قراردادهای انتقالفناوری صنعت زیستدارو ،هیچگاه دانش تولید سویه اولیه و
تولید ماده مؤثره که دانش اصلی در تولید داروست منتقل نمیشود .بلکه تنها متناسب با دانش و
ظرفیت شرکت گیرندهی فناوری ،دانش مراحلی همچون بستهبندی ،فرموالسیون و ...منتقلمیگردد.
درنتیجه شرکتهای دنبالهرو با اتکای صِرف بر انتقالفناوری از شرکتهای خارجی نمیتوانند به
دانش کلیهی مراحل تولید یك داروی زیستی دستیابند و الزماست از روشهای دیگری جهت
دستیابی به این دانش استفاده کنند .شرکت سیناژن در راستای دستیابی به دانش و تکمیل
تواناییهای مورد نیاز خود در تولید انواع بایوسیمیالر در قالب سه نوع از همکاریها به برقراری
ارتباط با منابع خارجی دانش پرداخته و متناسب با دانش بومی خود از این منابع تا حد قابلتوجهی
بهرهبرده است:
 -9ایجاد همکاری با موسسات تحقیقاتی خارجی :ارتباط سیناژن با مؤسسات تحقیقاتی خارجی
در پروژههای مختلف متفاوت بوده است .در برخی پروژهها کار بهصورت مشترك با تحقیقوتوسعهی
داخلی جلو رفته (در داروهایی همچون سینووکس ،سینوپار و سیناپوئیتن) و در برخی پروژهها اتکا
به طورکامل بر دانش خارجی بوده است (داروهایی همچون سینافَکت و سینال-اِف) .درحالحاضر و با
بومیسازی کلیه مراحل تولید بایوسیمیالرها ،ادامهی این ارتباطات بهصورت همکاری در
تحقیقوتوسعه با هدف تولید بایوسیمیالرهای جدید از مرحلهی تولید سویه اولیه ،همچنین بهبود و
کنترل کیفیت محصوالت فعلی است.
 -2استفاده از مشاورهی متخصصین خارجی :یکيی از روشهيایی کيه در تعيداد قابيلتيوجهی از
پروژههای شرکت سیناژن مورد استفاده قرارگرفته ،بهرهگیری از مشياورهی متخصصيین دانشيگاهی و
خبره از خارج از سازمان بودهاست .در این پروژهها سیناژن پيس از خریيد و انتقيال سيویه بيه داخيل
سازمان ،بهمنظور دستیابیبه دانش تولید ماده مؤثره زیستی از مشاورهی این متخصصین بهيره بيرده
است.
 -3انتقالفناوری از شرکتهای خارجی :در رابطه با ارتباط سیناژن با شرکتهای تولیدکننيدهی
داروهای زیستی باید گفت که این شرکت در برخی از پروژههای دارویيی خيود بيه انتقيالفنياوری از
شرکت دکتررِدی هندوستان بهعنوان تولیدکنندهی انواعی از زیستشبیهداروها ،پرداخته و بيا واردات
مادهی اولیهی دارو از این شرکت به فرموالسیون ،بستهبندی و عرضهی آن در بازار کشور میپردازد.
در سیناژن از این روش بهمنظور گسترش سبد محصوالت و همچنین دستیابی به بخشی از دانش و
تواناییهای موردنیاز سازمان استفاده شدهاست .بهطورمثال در رابطه با کسب توانمندی تولید
داروهای مونوکلونال ،زمانیکه سیناژن ظرفیت و امکان تولید این داروها را نداشت؛ بهمنظور
پاسخگویی به نیاز موجود در بازار کشور ،از این روش استفادهکرد و با عقد قرارداد انتقالفناوری از
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شرکت دکتررِدی به تولید داروی ردیتوکس ،99یك داروی مونوکلونال برای درمان سرطان و
رماتیسم ،پرداخت .در این قرارداد بالك دارو از شرکت هندی تأمینمیشد اما بایستی سایر مراحل
تولید همچون فرموالسیون و بستهبندی در داخل سیناژن انجاممیگرفت و دانش این مراحل بههمراه
تستهای کنترل کیفیت و اثربخشی به سیناژن منتقلمیشد .طی این قرارداد شرکت سیناژن داروی
ردیتوکس را تحت لیسانس دکتررِدی تولید و به بازار عرضه نمود و محققین این شرکت توانستند
دانش مراحلی از تولید یك داروی مونوکلونال و کار با این مولکولها را فراگیرند اما این پایان کار
نبود و سیناژن دو سال بعد از ورود این دارو به بازار کشور ،بر پایهی دانشی که در این پروژه کسب
کرده بود ،با همکاری مؤسسهی آلمانی یو-جی-اِی 91تحقیقات جهت تولید اولین داروی مونوکلونال
خود از مرحلهی توسعه سلول اولیه را آغازکرد تا بهاینترتیب بتواند دانش و توانایی خود در زمینهی
تولید این داروها را تکمیل کند .این تحقیقات پس از دو سال به ثمر نشست و داروی سینورا در سال
 9315به بازار عرضهشد.
 -3-3-4نقش سياستهاي دولت در توسعهي فناوري سيناژن

تاثیر سیاستهای دولت بر همپایی فناوری در فرایند رشد شرکتهای دنبالهرو توسط محققین
زیادی مورد بحث قرار گرفتهاست (Lee ،2005؛ Katrak ،1997؛ .)Radosevic ،1999،Kim ،1998
در رابطهبا صنعت زیستدارو ،پیشینهی پژوهشها مکانیزمهای حمایتی دولت از همپایی شرکتها را
به سه دسته تقسیممیکند :قوانین و مقررات ،سیستم تأمین مالی و سیستم آموزشی و تحقیقاتی
(Chaturvedi ،2007؛ :)Niosi ،2011
 )9مسئلهی قانونگذاری
در ایران از جمله مهمترین قوانین و مکانیزمهای کنترلی بر فعالیتهای دارویی کشور که توسيط
سازمان سازمان غذا و دارو بهعنوان متيولی کلیيهی ایين فعالیيتهيا ،وضيعشيده ميیتيوان بيه نظيام
قیمتگذاری دارویی ،استانداردهای فارماکوپه و استاندارد اصول تولید 93اشيارهکيرد (کارگرشيهامت و
همکاران )9315 ،که از آنها بهعنوان زیرساختهای الزم بهمنظور حمایيت دوليت از توسيعهی ایين
صنعت یاد میشود ( .)Chaturvedi ،2007وضع این زیرساختها بههمراه سیاسيت حميایتی مسيتتر
در قوانین مربوط به اختصاص سقف بیمه بر مبنای قیمت داروی معتبر داخلی ،ازجمله عواميل ميؤثر
بر توسعهی شرکت سیناژن در مراحل ابتدایی همپایی این شرکت محسوبمیشود.
درحقیقت در زمانی که توانایی تولید داروهای زیستی بيهطيورکليی در کشيور وجيود نداشيت و
سیناژن برای اولینبار به این مهم اقدامکردهبود؛ دولت در راستای حمایت از ایجياد توانمنيدی تولیيد
®

16

Reditux
UGA Biopharma
18
Good Manufacturing Practice
17

901

واكاوي صنعت خودروسازي ايران در بیست سال اخیر و تحلیل نقاط شکست

این داروها در داخل کشور ،اقدام به اختصاص سقف بیمه براسياس قیميت داروی تولیدشيده داخليی
نمود .به موجب این قانون در شرایطی که شرکتی در داخل کشور بتواند بایوسيیمیالری بيا کیفیيت و
اثربخشی مشابه داروی اصلی تولید کند ،سقف اختصاص بیمه برمبنای قیمت داروی داخلی میتوانيد
موجب جذب مصرفکنندگان به این دارو شود و این مسئله در مراحل ابتدایی ورود داروی بيومی بيه
بازار نقش حمایتی مؤثری برای آن ایفا خواهدکرد .زمانی که سيینووکس تولیيد شيد ،پيس از اثبيات
کیفیت و کارایی آن در مقایسه با نمونهی اصلی ،اجرای این قانون موجب شد کيه سيقف یارانيههيای
بیمه که پیش از این براساس قیمت بسیار باالی زیستداروی آمریکایی تعیینمیشد ،برمبنای قیمت
سینووکس تعیینگردد و این کار موجب جذب استفادهکنندگان داخلی به داروی ایرانی و تأمین بازار
داخلی برای این دارو گردید.
باید توجه داشت که قیمت کمتر بایوسیمیالرها نسبت به زیستداروی مشابه بهدلیيل تفياوت در
کیفیت و اثربخشی آنها نیست؛ بلکه به آن دلیل است که تولید زیستداروهای اصلی هزینهی بسيیار
بیشتری برای تحقیقوتوسعه و تائید بالینی برای شرکتهای تولیدکننده دربيردارد ،زیيرا از مرحليهی
کشف و شناسایی سلول با قابلیت درمانی آغاز میشود.
 )2مسئلهی تأمین مالی
در ادبیات داروسازی به روشهای تأمین مالی همچون ایجاد سازمانهای تيأمین ميالی ،سيرمایه
گذاری خطرپذیر ،ایجاد بازار سهام ثانویه اشياره شيدهاسيت ( .)Malerba ،2011در ایيران در زمینيه
تأمین مالی دولت اقدام به ایجاد مراجع متنوع با هدف انجام حمایتهای مالی در بخش تولید نميوده
که از میان آنها تنها اعطای وامهای کمبهره و همچنین معافیتهای مالیاتی جنبهی عملیاتی بهخود
گرفتهاست .در این رابطه دریافت وامهای کمبهره در سالهيای ابتيدایی فعالیيت شيرکت سيیناژن در
رشد و گسترش فعالیتهای این شرکت مؤثر بودهاست .همچنین در سيالهيای اخیير و بيا عملیياتی
شدن حمایتهای دولتی از شرکتهای دانشبنیان در قالب معافیتهای مالیاتی ،سیناژن از  95سيال
معافیت مالیاتی برخوردار شده که بهموجيب آن هزینيهی مالیيات خيود را بيرروی تحقیيقوتوسيعه و
صادرات سرمایهگذاری خواهد کرد .اما دررابطهبا حمایتهای دولتی از سرمایهگيذاریهيای خطرپيذیر
که با توجه به ریسك باالی سرمایهگذاری در صنایع با فناوری باال بسیار مؤثر اسيت؛ بایيد گفيت کيه
هنوز چنین دیدگاهی در مدیران بخش دولتی و خصوصی بهوجيود نیاميده و دوليت بودجيهای بيرای
سرمایهگذاری خطرپذیر در این بخش اختصاص ندادهاست و حمایتهایی که صيورتميیگیيرد بيرای
شرکتهای نوپا در این حوزه کافی نیست.
 )3سیستم آموزشی و تحقیقاتی
مرور پژوهشها به اهمیت نقش دولت در تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی دولتيی و خصوصيی و
حمایت از آموزش نیروی انسانی خالق اشياره دارد ( .)Chaturvedi ،2007مطالعيهی سيیر توسيعهی
صنعت زیستفناوری در ایران نشان میدهد که وضع سیاستهایی در راستای تربیيت متخصصيان در
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این صنعت موجب افزایش تعداد محصلّین و پژوهشگران دانشيگاهی در مقياطع تحصيیالت تکمیليی
مرتبط با آن شده و امروزه مراکز تحقیقاتی و دپارتمانهای زیستفنياوری متعيددی در دانشيگاههای
علوم پزشکی کشور مشيغول بيه فعالیيت هسيتند (صيمدی و موسيویزاده .)2003 ،در ایين رابطيه
بهرهگیری سیناژن از نیروی انسانی جوان و متخصص پرورشیافته در دانشگاههای کشور بر موفقیيت
این شرکت در پیمودن مسیر همپایی فناوری مؤثر بودهاست.
 -4-3-4وجود ارتباط دانشگاه -صنعت

پیشینهی پژوهشها نشان میدهد که در بخشها و صنایعی همچون صنایع دارویی که مبتنی
بر دانش و پژوهش است ،حمایت دانشگاهها و تحقیقات دانشگاهی ،تأثیر مهمی بر فرایند همپایی
خواهدداشت و دانشگاهها منبع مهمی برای شرکتهای استارتآپ و نوآور هستند (Malerba ،2011
.)& Nelson
سیناژن بهعنوان یك شرکت دانشبنیان که مؤسسان آن از اعضای هیئت علمی دانشگاه بودهاند
همواره ارتباطات خود را با مراکز علمی ،دانشگاهی حفظ نمودهاست .در این شرکت با ایجاد فضایی
مناسب جهت انجام تحقیق و پژوهش به جذب محققین دانشگاهی در حوزهی زیستفناوری و علوم
مرتبط پرداختهشده و مدیران این شرکت یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت آن را اهتمام به استفاده از
فارغالتحصیالن جوان و باانگیزهی دانشگاهها میدانند .همچنین وجود همکاریهای علمی با
دانشگاههای علومپزشکی تهران و شهید بهشتی در انجام تحقیقات کاربردی مشترك را میتوان از
جمله مواردی برشمرد که بر مسیر توسعهی فناورانه شرکت سیناژن اثرگذار بودهاست.
از جمله دیگر موارد مهم ،اقدام مشترك این شرکت در همکاری با دانشگاه به تأسیس شرکت
مهندسی پزشکی آروکو بودهاست .درحقیقت در فضایی که بهموجب تحریمهای بینالمللی
شرکتهای تولیدکنندهی داروهای زیستی در داخل کشور از خرید تجهیزات موردنیاز خود از
شرکتهای خارجی محروم شدهبودند؛ آروکو در راستای گسترش فعالیتهای گروه دارویی سیناژن و
با هدف ساخت و تأمین تجهیزات موردنیاز آن تأسیسشد و اقدام به ساخت انواع تجهیزات در تولید
فراوردههای زیستی همچون بیوراَکتورها ،فرمانتورها و ...کرد و درحال حاضر با تأمین بسیاری از
تجهیزات مورد نیاز این گروه دارویی آن را از خرید این تجهیزات بینیاز ساختهاست .این شرکت
همچنین در سالهای اخیر به کیفیتی از محصوالت دستیافته که با تکیه بر آن میتواند به صادرات
بپردازد.
 -5-3-4شرايط حقوق مالكيت فكري

بهطورکلی پژوهشهای حوزهی همپایی در صنعت داروسازی نشانمیدهد قوانین سختگیرانه
مالکیت فکری جهانی فرصتهای شرکتها در کشورهای درحالتوسعه را برای دریافت دانش و
999

واكاوي صنعت خودروسازي ايران در بیست سال اخیر و تحلیل نقاط شکست

توسعه توانمندیهای فناورانه کاهشمیدهد(Chataway etal ،2007؛ .)Kale & Huzair ،2017
سرگذشت صنعت داروسازی هندوستان ،رنگ آلمان و صنعت نیمههادی در کره نشانمیدهد که
منافع کشورهای درحالتوسعه هنگامی به بهترین نحو تامینمیگردد که رژیم مالکیت فکری آنها با
شرایط اقتصادی و خصوصیات اجتماعی غالب این کشورها در هر برهه از زمان هماهنگ و متناسب
باشد ( Kale & Wield ،2008؛ .)Kale ،2012
در رابطه با وضعیت قوانین مالکیت فکری در ایران باید گفت که کشورمان هنوز این توافقنامه را
که یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی 91است نپذیرفتهاست (خردمندنیا و همکاران،
)9313؛ درنتیجه درکشور الزام قانونی برای پیروی از قوانین سختگیرانهی مربوط به حق ثبت
اختراع زیستداروها وجودندارد .این قوانین تولید و تجاریسازی «بایوسیمیالرها» را در دورهی زمانی
مربوط به ثبتاختراع «زیستداروهای اصلی» محدودمیکند .درحالحاضر عدم وجود این قوانین در
کشور برای سیناژن مزیت رقابتی زیادی ایجادکردهاست زیرا موجبشده این شرکت بتواند زودتر از
رقبای بینالمللی خود به سراغ تحقیق ،تولید و تجاریسازی بایوسیمیالرها برود .این مسئله برای
دارویی همچون سینووکس بسیار برجسته بوده؛ زیرا درحالیکه رقبای سیناژن بهتازگی وارد مرحلهی
تولید و مطالعات بالینی داروهای خود شدهاند ،سینووکس چندین سال در بازار کشورهای مختلف
مورد مصرف قرارگرفته و دارای بستهای از مطالعات بالینی ،اطالعات بازاریابی و اعتماد
مصرفکنندگان است .این امر به سیناژن کمكکرده که زودتر از سایر رقبا به گسترش بازارهای
صادراتی این محصول بپردازد .از توضیحات فوق این نتیجه حاصلمیشود که سستی قوانین مالکیت
فکری همسو با بخشی از ادبیات موضوعی ،موجب تسهیل و گسترش فعالیتهای شرکت دنبالهروی
ایرانی شدهاست.
 -6-3-4تحريمهاي سياسی

تحریمهای بینالمللی بهرهبری آمریکا ،صنعت زیستفناوری کشورمان را بسیار پیش از
تحریمهای مربوط به دانش هستهای ،مورد هدف قراردادهاست .بهطورکلی تحریمهای بینالمللی به
سهطریق فعالیت شرکتها در این صنعت را محدودمیکند .اول آنکه «همکاری صنعتی»
شرکتهای پیشگام چندملیتی تولیدکنندهی زیستدارو با شرکتهای ایرانی را ممنوع کردهاست.
دوم محدودیت فروش مواد اولیه موردنیاز در این صنعت به شرکتهای ایرانیاست و مورد سوم
مرتبط با خرید تجهیزات است که بهموجب تحریمها شرکتهای اصلی تولیدکنندهی تجهیزات در
این صنعت ،مجاز به فروش محصوالت خود به شرکتهای ایرانی نیستند .شرکت سیناژن درچنین
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فضایی بهعرصهی تولید داروهای زیستی وارد شد و تالشکرد بهکمك روشهای مختلف این
تحریمها را پشتسر بگذارد.
دررابطه با محدودیت اول ،سیناژن اولین پروژهی دارویی خود را برپایهی تواناییهای بومی
شکلگرفته در پروژههای پیشین و باتوجه به عدم محدودیت در ایجاد «همکاریهای علمی» با
مؤسسات تحقیقاتی خارجی ،طی همکاری علمی با مؤسسهی فرانهوفر و از مرحلهی تولید ماده مؤثره
آغازکرد و پس از موفقیت در تولید و تجاریسازی این دارو ،این روش را در پروژههای بعدی خود نیز
درپیشگرفت .همچنین در پروژهی داروهایی که باتوجه به اهداف استراتژیك ،تواناییها و موقعیت
بازار ،تولید مادهی مؤثره مدنظر نبود ،بهجای همکاری با شرکتهای مادر تولیدکنندهی زیستدارو،
به همکاری با سایر شرکتهای متأخر تولیدکننده بایوسیمیالر پرداختهاست.
دررابطه با مسئلهی دوم یعنی خرید مواداولیه همچون آنزیمهای موردنیاز در مرحلهی تولید و
کشتسلول ،این شرکت بااقدام به تهیهی این مواد از طریق واسطهها توانسته این محدودیت را نیز
بهنحوی پشتسر بگذارد .البته باید گفت که تأمین این مواد از طریق واسطههای مختلف با باالبردن
قیمتها هزینههای بیشتری به شرکتهای این حوزه تحمیلمیکند.
نهایتاً درمورد ممنوعیت فروش تجهیزات به شرکتهای ایرانی فعال در صنعت زیستفناوری که
خرید مستقیم از شرکتهای اصلی را غیرممکن میساخت ،شرکت سیناژن در مراحل ابتدایی کار
تجهیزات موردنیاز خود را از طریق واسطهها تأمینمیکرد .اما با گسترش فعالیتها و توسعه شرکت؛
مدیران آن به ابتکار مهمی دستزدند و با همکاری دانشگاه ،شرکت تخصصی مهندسیپزشکی آروکو
را با هدف ساخت و تأمین تجهیزات موردنیاز خود تأسیسکردند .درحال حاضر آروکو با تأمین
بسیاری از تجهیزات موردنیاز گروه دارویی سیناژن شرکتهای تولیدی آن را از خرید آنها بینیاز
ساختهاست.
 -7-3-4جلب اعتماد عمومی

از مسئلهی جلب اعتماد عمومی بهعنوان یکی از چالشهای توسعهی صنعت زیستفناوری
یادمیشود ( .)Mahboudi etal ،2012این مسئله با توجه به رایجبودن دیدگاه ترجیح محصوالت
خارجی به محصوالت داخلی در میان مصرفکنندگان ایرانی ،اهمیت ویژهای دارد .شرکت سیناژن در
مراحل مختلف فرایند همپایی خود از روشهای مختلفی بهمنظور رویارویی و مدیریت این چالش
بهرهبردهاست .باتوجه به آنکه داروهای زیستی بدون تجویز پزشك متخصص در اختیار مصرفکننده
قرار نمیگیرد ،شرکت سیناژن جهت جلب اعتماد عمومی بهویژه بیماران در مراحل ابتدایی معرفی
محصوالت خود به بازار ،ازطریق اثبات علمی اینکه داروی تولیدشدهی داخلی دارای اثربخشی و
عملکردی عیناً مشابه با داروی اصلی است ،به جلب اعتماد پزشکان متخصص بهعنوان خبرگان و
گروههای اثرگذار اصلی پرداخت .بهطورمثال در مسیر اخذ مجوز تولید داروی سینووکس ،برای
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دستیابی به اعتماد جامعهی پزشکی ،برخی پزشکان برجسته و اساتید دانشگاه را بهطور مستقیم در
مراحل مطالعات بالینی 20این دارو مشارکتداد و بهاینترتیب با نظارت مستقیم این نمایندگان و
اثرگذاران کلیدی بر فرایند تولید و مطالعات بالینی این دارو ،به اثبات کیفیت ،ایمنی و اثربخشی آن
پرداخت .در گامهای بعدی ،متخصصین و پژوهشگران سیناژن با چاپ مقاالت علمی و شرکت در
کنگرهها و سمینارهای علمی داخلی و خارجی به معرفی محصوالت خود پرداخته و در راستای جلب
هرچه بیشتر اعتماد جامعهی پزشکی گامبرداشتند .همچنین با رشد سیناژن و گسترش فعالیتها و
سبد محصوالت آن ،مؤسسین این شرکت در راستای افزایش سطح آگاهی عموم مردم در خصوص
اعتماد به داروهای تولیدشده در داخل کشور ،اقدام به تأسیس شرکت اُرکیدفارمد کردند تا ضمن
ارائهی روشهای نوین در بازاریابی و فروش داروهای زیستی و انجام مطالعات بالینی بهصورت
تخصصی به مدیریت این چالش بپردازد.
 -8-3-4ماهيت خصوصی و نحوه مديريت

سیناژن در گروه نسلی از شرکتهای کوچك خصوصی قرار میگیرد که در قالب «شرکتهای
علممحور خصوصی» تأسیس شده و همپایی فناورانه و بازاریابی در محدوده مدیریتی قابل قبولی
همواره تحت کنترل و ثبات مدیریتی قرارداشتهاست .در مراحل آغازین فعالیت سیناژن ،بهطورکلی
شرکتهای زیستفناوری خصوصی در کشور رشد قابل توجهی به ویژه از منظر همپایی فناوری و
بازاریابی کسب ننموده بودند و در نتیجه ریسك باالیی متوجه آنهایی بود که میخواستند در این
حوزه فعالیت کنند .در چنین شرایطی ورود سیناژن به حوزهی تولید دارو آنهم از مرحلهی تولید
ماده ی مؤثره و شروع به همکاری با مؤسسه آلمانی اقدامی پرمخاطره بود که بهموجب چشمانداز
مدیریت این شرکت اتخاذ شد .موارد متعددی از اقدامات را میتوان یافت که به واسطه خطرپذیری و
چشماندازهای قوی مدیریتی در سیناژن انجام گرفته و موجب شده این شرکت توسعه یابد .یکی از
این موارد اقدام سیناژن به عنوان اولین شرکت ایرانی برای ثبت و صادرات دارو به اروپا است که به
واسطهی سازوکارهای موجود ،موجب خواهد شد در آیندهای نزدیك بتواند بسیار گستردهتر به امر
صادرات بپردازد .بهطور کلی میتوان اقداماتی همچون احداث چندین کارخانهی تولیدی ،تأسیس
شرکتهای جدید زیرمجموعه ،گسترش فعالیتها و سبد محصوالت و ورود به حوزههای مختلف
تولید دارو و همچنین گسترش صادرات را از جمله تصمیماتی برشمرد که علیرغم وجود ریسك باال
در شرکت انجام گرفتهاست.

Clinical Trial
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 -9-3-4يكپارچگی ميان بازاريابی و فناوري

در ادبیات همپایی بازاریابی به اهمیت ایجادنمودن یکپارچگی بین فناوری و بازاریابی در ابعاد
مختلف سازمان از جمله فرآیندها ،واحدها ،توسعه و منابع انسانی ،مالی ،تولید ،پشتیبانی و فرایندهای
مکمل اشارهشدهاست ( .)Mudambi & Tallman ،2012نتایج این پژوهش نشانمیدهد که در
شرکت سیناژن وجود ارتباطی دوسویه میان فناوری و بازاریابی و بههمپیوستگی واحدها و فرایندهای
ایندو موجبشده این شرکت بتواند همپا با آخرین فناوریهای مورداستفاده در صنعت زیستدارو
حرکتکند و بهاینترتیب در بازار پویای این صنعت در مسیر رشد گامبردارد .این ارتباط دوسویه و
یکپارچگی ازطریق ارتباط و تعامالت مستمر میان واحدهای مرتبط در این دو حوزه شکلگرفته و بر
تدوین برنامهها و استراتژیهای سازمان در توسعهی محصوالت و بازار اثرگذار است.
بهعنوان نمونهای از اثرگذاری وجود این یکپارچگی بر توسعهی محصوالت سیناژن میتوان به
اضافهکردن فناوری سرنگهای ازپیشپرشده به خط تولید این شرکت اشارهکرد .درحقیقت در زمانی
که واحد بازاریابی در این سازمان در جریان رصد مستمر بازار متوجه شد که شرکت مِرك 29بهعنوان
یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت زیستدارو ،دست به نوآوری جدیدی زده و با اضافهکردن ابزار
جدیدی به محصوالت خود ،آنها را بهصورت سرنگ ازپیش پرشده تولید و به بازار عرضهمیکند؛ در
واکنشی سریع به این نوآوری با تأمینکنندهی شرکت مِرك در تولید این دستگاهها 22وارد مذاکره
شد و بهاین ترتیب سریع تر از سایر رقبای خود این فناوری را به سبد محصوالتش اضافهنمود .این
فناوری به افزایش کارایی محصوالت و کاهش درد در هنگام تزریق دارو بسیار کمكمیکند و
بهکمك آن عمل تزریق دارو میتواند توسط خود بیماران انجامگیرد.
 -5بحث و نتيجهگيري

سیر مطالعات حوزهی همپایی نشان میدهد که توجه پژوهشگران به بررسی متغیرهای مؤثر بر
فرایند پیچیدهی همپایی معطوف شدهاست و دیگر صرفاً به نوع ارتباط میان منابع بومی و خارجی
دانش پرداختهنمیشود .باتوجه به پیچیدگیهای این فرایند نیاز است با بررسی موشکافانه و دقیق
شرکتهایی که این فرایند را بهطور موفقیتآمیز پشت سر گذاشتهاند ،فاکتورهای مؤثر بر موفقیت
آنها شناساییشود تا بینشی برای سایر شرکتها در نظامها و شرایط مشابه که میخواهند مسیر
مشابهی را طیکنند ،بهدست آید.
تاکنون در حوزهی همپایی مطالعات اندکی دربارهی شرکتهای موفق همپاییکننده در
کشورهای درحالتوسعه انجامگرفتهاست که این تعداد در کشور ایران بهمراتب عدد کمتری را نشان
میدهد .درنتیجه این پژوهش از جمله تالشهای اولیه در راستای بررسی فضای پیچیده و درحال
Merck
AutoInjector
995

21
22

واكاوي صنعت خودروسازي ايران در بیست سال اخیر و تحلیل نقاط شکست

تغییر همپایی در صنعت زیستدارو است که در آن با مطالعهی موردی شرکت سیناژن بهعنوان یکی
از شرکتهای پیشروی کشور در این صنعت تالششده مشکالت ،چالشها و فاکتورهای اثرگذار بر
فرایند همپایی این شرکت شناساییشود و از این میان الگوی توسعهی این شرکت استخراج شود.
البته باید گفت که باتوجه به اینکه این پژوهش از نوع مطالعهی تكموردی است ،اصوالً در آن هدف
تعمیمدادن یافتهها نبوده و اساساً تأکید بر ارائهی روایتی شفاف و عمیق از مورد مطالعه بودهاست.
درنتیجه برای تعمیم یافتههای حاصل از آن ،الزم است پژوهشهای بیشتری انجام گیرد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که روشها و راهبردهای توسعهی شرکت سیناژن را میتوان در
دو بخش «توسعهی فناوری و محصول» و «توسعهی بازار» طبقهبندی کرد .بررسی تایخچهی این
شرکت نشان میدهد که موفقیت در سپری کردن فرایند همپایی ،حاصل مدیریت صحیح فاکتورهای
مؤثر بر فرایند توسعهی فناوری و بازار بوده که در رابطهای تنگاتنگ با چالشها و فاکتورهای اثرگذار
بر فرایند همپایی این شرکت قرار دارد .برهمیناساس الگوی توسعهی شرکت سیناژن ازطریق ادغام
اقدامات مهم مدیریتی انجامگرفته و نحوهی مواجهه با چالشها و فاکتورهای اثرگذار بر فرایند
همپایی این شرکت ،بهدست آمدهاست .شکل شماره ( )2نتیجه حاصل را نشان میدهد.
براساس این الگو ،در بخش توسعهی فناوری ،استفاده از روشها و کانالهای مختلف انتقال
فناوری بهفراخور نیاز سازمان و مکملسازی آن با تالشهای فناورانهی داخلی همچون
تحقیقوتوسعه از مهمترین اقدامات سیناژن محسوب میشود .دراینراستا شرکت سیناژن روشهای
مختلفی را بهمنظور تکمیل دانش و تواناییهای خود در تولید بایوسیمیالرها بهکار گرفتهاست.
از دیگر اقدامات برجسته سیناژن در این بخش میتوان به بهرهگیری از روشهای مختلف
بهمنظور دورزدن تحریمها اشارهکرد .نتایج این پژوهش نشانمیدهد که تحریمها ازسویی با تحمیل
هزینههای اضافی و محدودکردن دسترسی به منابع مورد نیاز بر فعالیت سیناژن اثر منفی داشته
است؛ اما از سوی دیگر موجبشده توجهات به تواناییهای شرکتهای داخلی معطوفشود .در چنین
فضایی درجهای از اشتیاق و انرژی متمرکز برای ایجاد توانمندیهای بومی و گرفتن بیشترین حد از
فناوری در شرکت سیناژن شکلگرفته و به این ترتیب این شرکت توانسته پاسخ مناسبی به نیازهای
ایجادشده در کشور بدهد .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش مجیدپور ( )2093 ،2091همسویی
دارد.
در بخش توسعهی بازار ،در مراحل ابتدایی معرفی محصوالت و در شرایطی که شناختی از
شرکت سیناژن در بازار داروهای زیستی وجود نداشت ،این شرکت بهمنظور مدیریت چالش جلب
اعتماد عمومی ،با چاپ مقاالت علمی و مشارکتدادن مستقیم برخی پزشکان و اساتید برجسته
دانشگاهی در مطالعهی بالینی داروهای خود ،به جلب اعتماد پزشکان متخصص بهعنوان افراد اثرگذار
اصلی پرداخت و در گامهای بعدی شرکت تخصصی اُرکیدفارمد را با هدف انجام مطالعات بالینی،
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بهکارگیری روشهای نوین بازاریابی و افزایش اعتماد عمومی ،بهویژه بیماران ،به داروهای تولیدشده
در داخل کشور تأسیسکرد.
از دیگر اقدامات برجسته در این بخش اقدام به صادرات بودهاست .سرگذشت سیناژن نشان
میدهد که پس از تأمین نیازهای داخلی و بازخوردهای مثبتی که از بازار دریافتکرد روحیهی
خودباوری و اعتماد بهنفس در این شرکت تقویتشد و موجبشد بتواند در گامهای بعدی ضمن
تأمین بازار داخلی ،به گسترش بازار و صادرات محصوالت خود بپردازد .این شرکت بهمنظور جانمایی
در بازارهای بینالمللی ،صادرات خود را از شرکتهای منطقه آغازکرد و سپس به بازارهای بزرگتر
همچون روسیه وارد شد و پس از کسب موفقیت در این بازارها جهت حضور گستردهتر در بازارهای
بینالمللی ،بهعنوان اولین شرکت ایرانی اقدام به ثبت و دریافت مجوز صادرات دارو به اروپا نمود.
شرکت سیناژن همچنین همپا با صادرات محصول به صادرات فناوری نیز میپردازد .و توانستهاست
بهعنوان اولین شرکت ایرانی در جایگاه انتقالدهندهی فناوری قرار گیرد.
عامل مهم بعدی ایجاد یکپارچگی میان فناوری و بازاریابی در ابعاد مختلف سازمانی است .این
امر موجب شکلگیری ارتباط دوسویه و تعامالت مستمر میان این دو بخش شده و بر تدوین برنامهها
و استراتژیهای سازمان در توسعهی فناوری ،محصول و بازار اثرگذار است.
دررابطهبا نحوهی اثرگذاری وضعیت حقوق مالکیت فکری باید گفت که عدم عضویت ایران در
سازمان تجارت جهانی موجبشده شرکتهای ایرانی ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اختراع
زیستداروها نباشند .این مسئله با ایجاد مزیت رقابتی برای سیناژن موجبشده درحالیکه رقبا
بهتازگی وارد مرحله تولید و مطالعات بالینی محصوالت خود شدهاند ،محصوالت سیناژن بهواسطهی
مصرف چندین ساله در بازار کشورهای مختلف دارای بستهای از مطالعات بالینی ،اطالعات بازاریابی و
اعتماد مصرفکنندگان باشد و درنتیجه بتواند سریعتر در بازارهای بینالمللی وارد شود .این نتیجه
همسو با پژوهشهای (Kale & Little ،2007؛  )Kale & Wield ،2008ست.
مسئله بعدی اهمیت ماهیت خصوصی و بهرهگیری از مدیران با چشماندازهای قوی است که
موجبشده شرکت سیناژن بتواند با اتخاذ استراتژیهای صحیح و پذیرش ریسكهای موجود در
مسیر ،و مواجهه با شرایط عدم قطعیت پیشرو بهواسطهی موقعیت بینالمللی کشور ،فرصتهای
جدید را ادراكکند و ترکیبی از تواناییهای فناورانه و بازار را برای خود ایجاد نماید .این نتیجه با
پژوهشهای کیل( )2092و کیل و هوزیر( )2091برای شرکتهای دارویی هندی همسویی دارد.
الگوی توسعهی سیناژن همچنین نقش کمكکنندهی دو بازیگر دیگر یعنی «دولت» و
«دانشگاه» را نیز نشان میدهد که نحوهی اثرگذاری هریك در شکل ( )2مشخص شدهاست.
دررابطه با سوال دوم پژوهش مبنیبر بررسی نقش تالشهای فناورانهی داخلی ،همچون
تحقیقوتوسعه ،بر فرایند همپایی شرکت سیناژن ،باتوجه به نقش مهم این تالشها و ظرفیت جذب
طرف های داخلی در اثربخشی به قرایند انتقال فناوری درخالل فرایند همپایی؛ در این پژوهش نقش
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این تالشها بهطور ویژه مورد بررسی و تأکید قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که شرکت سیناژن
همواره به تحقیقوتوسعه داخلی بهعنوان منبعی برای خلق و تجمیع دانش نگریسته و در این راستا
همهساله سقف قابلتوجهی از درآمد شرکت صرف این مهم میشود .این هزینهکرد در شرکت
سیناژن بیشتر بر افزایش مقیاس و بهینهسازی فرایندهای تولید ،افزایش کیفیت و اثربخشی
محصوالت و تولید زیستشبیهداروهای جدید از مرحلهی تولید سویه اولیه متمرکز است.
بررسیها نشانمیدهد که توجه به تحقیقوتوسعه داخلی در شرکت سیناژن ،همسو با تحقیقات
لی( )2005در مورد شرکتهای کرهای ،موجب افزایش ظرفیت جذب ،بهبود فرایند انتقال دانش و
درگیری فعال محققین این شرکت در پروژههای مختلف شدهاست بهطوریکه توانستهاست ضمن
بومیسازی توانمندیهای تولید بایوسیمیالرها به عرصهی توسعهی محصول و فرایند نیز وارد شود.
فضاي سهلگیرانه مالکیت فکري
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