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سیناپس ،نخستین شتابدهنده محصوالت  IVDایرانی
طبق آمار بازار جهاني ،فروش وسايل پزشكي ) IVD (In Vitro Diagnostic Devicesحدود  30ميليارد دالر برآورد شـده اسـت .در واقع
وسيله پزشكي  ،IVDهر وسيله پزشكي اعم از شناساگر ،محصول شناساگر ،كاليبراتور ،مواد كنترل ،كيت ،ابزار ،لوازم ،تجهيزات يا سيستم
است كه به صورت تنها یا تركيب استفاده شود .توليدكننـده  ،ivdاین محصول را به منظور استفاده در شرايط خارج از بدن ( )in vitroبراي
آزمـايش نمونـههـاي مـشتق از بـدن انـسان ازجمله خون و بافت اهدايي ،همچنین به صورت انحصاري و اساسي برای تهيه اطالعاتی مانند
" وضعيت فيزيولوژيكي يا پاتولوژيكي ،ناهنجاريهاي ژنتيكي ،تعيين ايمني و سازگاري گيرندگان بالقوه پيوند ،پايش اقدامات درماني" بـه كار
میبرد.كيفيت اين ابزار يكي از مهمترين عناصر تـاثيرگذار در پاسخ آزمايشها بر روي نمونه هاي انساني است و بنابراين جزو جدانشدنی
بخش بهداشت ،سالمت و درمان جامعه است.

دکتروحید یونسی ،مدیرعامل شتابدهنده سیناپس
با سرمایهگذاری شرکت دانشبنیان پیشتازطب
و دکترای رشته ایمونولوژی از دانشگاه علوم
پزشکی شیراز است .وی سیناپس را محل تالقی
صنعتگران با تجربه حوزه  ،IVDمحققان و سرمایه
گذاران این حیطه عنوان کرد و گفت :افتتاح
نخستین شتابدهنده محصوالت  IVDدر ایران،
دو بهمن1397در پاسخ به خالء تکنولوژیکی
در کشور و با پشتوانه 20ساله شرکت پیشتاز
طب زمان بود .از آن زمان تاکنون استارتاپهای
آپتاسیس (طراحی دستگاه و کیتهای
ایمونوآناالیزرتولید کیتهای استخراج مشتقات
پالسما بسته تک تستی) ،پلتفرم های بسته ایمونواسی بر
پایه کمی لومینسانس ،مرکز خدمات پزشکی شخصی،
توسعه و تکمیل محصوالت ایمونواسی بر پایه الیزا،
طراحی و تولید  ،Poly HRPغربالگری سرطان با استفاده
از هوش مصنوعی ،در فضای  800مترمربعی شرکت
پیشتازطب مستقرشدهاند .آنها دو ماه در مرحله پیش
شتابدهی قرار میگیرند .بعد از قرارداد در عرض  6تا
 24ماه از کلیه امکانات بهره مند میشوند تا محصولشان
را وارد مرحله تجاریسازی کنند.
وی ابتدا راجع به تاریخچه  IVDبه مراحل پیشرفت
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دانش در کشف ( PCRیک روش آزمایشگاهی است که
برای ساخت تعداد زیادی نسخه از قطعات  DNAاز یک
نمونه بسیار کوچک حاوی مواد ژنتیکی استفاده می شود)
و روش معمول تشخیص پاتوژنها آزمایش تسریع
هسته ای ()NATو ارزیابی بیماریهای ژنتیکی ،همچنین
تأثیر آنها در روشهای کنترل کیفی و استانداردها اشاره
کرد و گفت :از دیدگاه مسائل اقتصادسالمت و کیفیت
جوابدهی ،اگر بخواهیم این حوزه را به خوبی بررسی
کنیم می بینیم با این همه پیشرفتی که داشتهایم هنوز
دو آزمایشگاه که از نظر اقتصاد سالمت به صرفه باشد
نداریم .متاسفانه  70درصد آزمایشگاههای ما کوچک

هستند و آمارباالی تعداد آزمایشگاهها با
تعداد کم مریض و سالیانه  20میلیون تومان
هزینه کنترل کیفی توجیه پذیر نیست.
یونسی با تأکید بر این موضوع که تشخیص
آزمایشگاهی بیشتر به سمت مطالعات
ژنومیک تمایل پیدا کرده است گفت :در
آینده بیشتر شاهد درخشش آزمایشهای
مبتنی بر پزشکی شخصی و پرتئومیکس
( ) proteomicsخواهیم بود و نسل جدید
آزمایشگاهها یعنی POCT
( )Point-of-care testingهمه چیز را تغییر
میدهد ،چراکه بیشتر آزمایشها در خانه
انجام میشود .اکنون نیز استارتآپ هایی
شکل گرفته اند اما در آینده تبدیل به جریان میشود.
مدیرعامل شتابدهنده سیناپس ،رشد ساالنه بازار جهانی
 IVDرا  5-6 %از رشد سالیانه بازارجهانی (هفتادمیلیارد
دالر در سال  )2018عنوان کرد گفت 65 :درصد از
تصمیمات پزشکی در جهان بر اساس تستهای ivd
است و مهمترین ویژگی شتابدهنده محصوالت IVD
ما ،وجود  18مربی است.
پارادوکسهای تولیدکنندگان محصوالت آزمایشگاهی
وی راجع به مشکل مواد اولیه تولیدکنندگان گفت:
اکنون این مسأله با کندی و سخت پیش میرود .مردم،
مخاطب ما نیستند و ارتباط ما بیشتر با آزمایشگاهیان به
صورت  B2Bاست .با توجه به اینکه تولید یک موضوع
تقاضامحوری است و تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی
همراه هستند و بیمهها  12ماه دیرکرد پرداخت دارند ،با
پاردوکس مواجه شدیم.
وی تصریح کرد :از یک طرف مساله نیازکشور و از
یک طرف قدرت کم تولیدکننده مطرح است .واردکننده
برای کل محصوالتش ارز دولتی میگیرد .این ارز دولتی
شامل کاغذ و بطری و مواد اولیه هم میشود .واردکننده
 10تا پرسنل دارد اما تولیدکننده  180پرسنل و این
منصفانه نیست .یونسی گفت :شاید از طرف سازمانهای
باالدستی و با حمایت هایشان از تولید در برابر واردات،
سازوکار بهتری خواسته شود ،این مشکل حل شود.
مدیرعامل شتابدهنده سیناپس با تأکید بر این موضوع
که دغدغه وزارت بهداشت ،تأمین سالمت مردم است و

وظیفه ای در قبال شرکتهای دانش بنیان ندارد گفت :ما
شاید از دولت و وزارت بهداشت انتظاری نداشته باشیم
اما از وزارت صنعت ،معدن و تجارت انتظار داریم که
ارتباطش را با گلوگاهها (وجود سه انجمن و اتحادیه
تخصصی علوم آزمایشگاهی) بیشتر برقرار کند.
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