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 کنند؟ یمتحول م 2022کشف دارو را در سال  یانسان یها iPSCچگونه 

توانند  یاز شرکت ها م ینامشخص است. فقط تعداد کم جیباال و نتا نهیکشف دارو مستلزم هز

مشاهده عوارض  یفقط برا رند،یبپذ شیو آزما قیتحق یهنگفت پول را برا یگذار هیسرما سکیر

 هاونیلیها ماز موارد، شرکت یاری. در بسیانسان یینها ینیبال شاتینامطلوب در طول آزما یجانب

 یبرا دیجد یاز داروها یاکنون، برخ .کنندیم نهیهز ینیبال یهاشیشکست در آزما یبرا ردال

. شوندیم شیآزما یپرتوان انسان یسلول یهاساخته شده از رده یتخصص یهاسلول یرو یمنیا

شامل سلول  رندیگ یکشف دارو مورد استفاده قرار م یکاربرد یکه اغلب در برنامه ها یانواع سلول

هستند  یی( هستند که اندام هااه تی)هپاتوس یکبد یها( و سلول ها تیوسیومیقلب )کارد یها

 دهد. یدر آنها رخ م ییدارو یها شکست از ٪80که 

 در کشف دارو یانسان یهاiPSCاستفاده از 

کامل  تیبه موفق یانسان یهایماریاز ب یاریبس یولوژیزیپاتوف ینیبشیدر پ یوانیح یهامدل

ها با انسان یفرد یکیژنت یهانهیو زم یمنیا ستمیس ،یولوژیزیاز نظر ف واناتیح رایز رسند،ینم

تفاوت ها بر شدت  نیکبد متفاوت است. ا سمیدر متابول زین یوانیح یمتفاوت هستند. مدل ها

 نیمتأسفانه، ا گذارد. یم ریتأث ینیبال شاتیدر آزما دیجد یداروها یو اثربخش یماریب پینوتف

در مطالعات  دیجد یداروها یبالقوه سم یعوارض جانب ییتفاوت ها اغلب منجر به عدم شناسا

معمواًل باال  یوانیح یهادارو با استفاده از مدل شینرخ فرسا شود. یم یفعل یمنیا یفارماکولوژ

 ه،یبه قلب، کل بیخطر بالقوه آس یموجود به طور قابل اعتماد ینیبال شیپ یهاسنجش رایاست، ز

و دستاوردها در  (iPSCs) ییپرتوان القا یادیبن یها. کشف سلولدهندینم صیکبد و مغز را تشخ

سال گذشته  نیو افراد سالم همراه با اصالح ژن کارآمد، در چند مارانیها از بسلول نیا دیتول

محققان اکنون  کرده است. جادیا یانسان یهایماریب یسازمدل یرا برا یقابل توجه یهافرصت

کارآمد آنها به انواع مختلف  زیتما یو القا (hiPSC) یانسان iPSCمعمول خطوط  دیقادر به تول

هستند.  یخاص ییاهداف دارو ایهستند  یکیژنت یهایماریب ریبدن هستند که تحت تأث یهاسلول

که اکنون  یبه طور اند،کرده یسازنهیرا به زیتما یهاروتکلها و پمعرف یوتکنولوژیب یهاشرکت



 یاستفاده مجدد از داروها قابل استفاده هستند. hiPSCاز خطوط  یاریبه طور گسترده در بس

 یبرخ میقباًل منجر به ورود مستق ماریمشتق شده از ب یهاiPSC قیموجود در حال حاضر از طر

و  دیشد طیشرا یبرا نیشده است. ا یوانیح شاتیبدون مداخله در آزما ینیبال شاتیداروها به آزما

 یعضالن ی، آتروف(ALS) کیوتروفیآم یموجود، مانند اسکلروز جانب یدرمان یها نهیبدون گز

کشف  یبرا شتریها بiPSCرخ داده است. در حال حاضر،  (AD) مریآلزا یماریو ب (SMA) ینخاع

 شوند. یاستفاده م یعصب یو کاربردها ابتیمرتبط با سرطان، د یداروها

 در کشف دارو یانسان یهاiPSCبازار با استفاده از  یرقبا

از کشف دارو  تیحما یرا برا یانسان iPSCمشتق شده از  یهاها شرکت انواع سلولده که یدر حال

داده  حیتوض ریچند رهبر واضح در بازار وجود دارد که در ز کنند،یارائه م یشناسسم شیو آزما

 شده است.

 ایانکارد

با  یانسان iPSC یشرکت فناور کیاست، که  Ncardia نهیزم نیبازار در ا یاصل گرانیبازاز  یکی

 یادیبن یهاسلول یباور است که استفاده از فناور نیبر ا Ncardiaاست.  کیدر بلژ یدفتر مرکز

 منیا یهادرمان ن،یو بنابرا کندیدارو کمک م یبه بهبود غربالگر (hiPSC) یانسان ییپرتوان القا

متحده،  االتیدر اروپا و ا اتیبا عمل Ncardia .کندیم افتیدر مارانیب یبرا یشتریرا با سرعت ب

و  دیرا تول یباال و کامالً کاربرد تیفیبا ک hiPSCمشتق از  یو عصب یعروق یقلب یهاانواع سلول

 یمنیا یفارماکولوژ یو انقباض را برا یمیوشیب ،یولوژیزیالکتروف یهاشیو آزما کندیم یتجار

از  یکی نیا .کندیدارو توسعه و اجرا م یاثربخش یلگرو غربا یشناسسم شیآزما کننده،ینیبشیپ

 یهاها در برنامهhiPSCکه از  یستیز یداروساز یهااست که با شرکت شرویپ یهاشرکت

 BlueRockو  Ncardia، 2020است. در سال  کیشر کنند،یکشف دارو استفاده م یکاربرد

Therapeutics ساخت  یبرا ندیتوسعه فرآ یهاید که شامل فناوررا امضا کردن یاتوافقنامه

 اسیدر مق دیتول یندهایبه فرآ Bluerockکه بر اساس آن  شدیم iPSCشده از  تقمش یهاقلب

 یاستفاده درمان یبرا iPSCمشتق شده از  یهاتیوسیومیکارد دیتول یبرا IPو  Ncardiaبزرگ 

 کرد. دایپ یدسترس



FUJIFILM CDI 

Fujifilm Cellular Dynamics Inc. (FCDI) در  یانسان یهاولتر سلبه عنوان سازنده بزرگ

 یو پزشک هیپا قاتیکشف دارو، تحق یرا برا ییهااند، سلولها ساخته شدهiPSCجهان که از 

کند که  یم دیها را تولiPSCاز  زینوع سلول متما نیچند FCDI .دهدیارائه م زین اکنندهیاح

 iCellو  iCell® Cardiomyocytes ،iCell Neuronsمربوط به کشف دارو هستند، از جمله 

Hepatocytes. یقلب یسازها شیپ نیشرکت همچن نیا iCellخونساز  یسازها شی، پiCell ،

را از جمله  iCell یاسکلت یها وبالستی، و مiCell الیاندوتل ی، سلول هاiCell یها تیآستروس

را ارائه  ®MyCellمحصوالت  FUJIFILM CDI ن،یعالوه بر ا کند. یم دیتول گریمحصوالت د

تا  شوندیم جادیا یسفارش iPSC زیمجدد و تما یزیربرنامه یهاکه با استفاده از روش کندیم

منحصر به فرد  یهاپیو فنوت هاپیبا ژنوت مارانیرا از ب یکیولوژیمرتبط با ب یانسان یهاسلول

با  توانندیم نیشرکت همچن نیا MyCellو  iCell یهاولارائه دهند. سل یماریمرتبط با ب

مشابه  خواندن مطابقت دارند. جیرا یهایداده شوند و با فناور قیتطب یغربالگر یهاپلتفرم

Ncardia ،FUJIFILM CDI مرتبط با استفاده از  کیاستراتژ یمشارکت هاhiPSC  ها در برنامه

و  FUJIFILMها، شرکت نمونه نیاز ا یکیکشف دارو را دنبال کرده است. در  یکاربرد یها

 یبرا hiPSCبر  یمبتن کپارچهیپلت فرم  کیارائه  یبرا Axcelead Drug Discovery یشرکا

 iPSCمحصوالت مشتق شده از  بیکردند. با ترک یهمکار انیکشف دارو به مشتر یاهحلراه

FUJIFILM CDI یلیو خدمات تحل باتیترک یابیبا ارز Axceleadشرکت ها توسعه  نی، هدف ا

 است. تیتست سم یدارو و پروتکل ها یربخشاث یابیارز دیجد یروش ها

Takara Bio 

 یهارا به شرکت یکبد یهاقلب و سلول چهیماه یهاولسوئد سل ویبه طور مشابه، تاکارا ب

سه  یدارا ویتاکارا ب یها. گروه شرکتدهدیها ارائه مدانشگاه نیو همچن یوتکنولوژیو ب یداروساز

 ژهیارتباط و Cellartis ی. نام تجارسیاست که عبارتند از: تاکارا، کلونتک و سالرت یاصل ربرندیز

کشف  یبرا یادیبن یبر محصوالت و خدمات مشتق شده از سلول ها رایموضوع دارد، ز نیبا ا یا

 تمرکز دارد. یبازساخت یپزشک یها و کاربردها یماریب یدارو، مدل ساز



پرتوان، از جمله  یادیبن یخطوط سلول ها عیبرند توسعه و توز نیا یتمرکز اصل ،یخیاز لحاظ تار

 (hiPSCsانسان ) ییپرتوان القا یادیبن یو سلول ها (hESCsانسان ) ینیجن یادیبن یسلول ها

 iPSمشتق از  یکبد یسلول ها دیتول یرا برا یاستاندارد شده ا زیپروتکل تما ویبتاکارا  بوده است.

را  یخالص یکند تا سلول ها یم دیتقل ینیکرده است که از رشد جن جادیا یصنعت اسیدر مق

دهد. پروتکل آن منجر به  یبالغ را نشان م یکبد یسلول ها یها یژگیکند که عملکرد و و دیتول

از  یبالغ هستند و تنوع کم یکه از نظر عملکرد شودیم یخالص و عملکرد یبدک یهاسلول

را  یاستاندارد یکبد زیبود که روش تما یشرکت نیاول وی. تاکارا باکنندیم جادیدسته به دسته ا

با  یگونه سازگار چیبدون ه (ESو  iPS) hPSCاز خطوط  یدر پانل بزرگ یارائه کرد که به طور کل

 hPSC-hepsدر سراسر  «یجهان»پروتکل  نیبا اعمال ا بل استفاده است.خطوط جداگانه قا

 یهارا که معموالً در سلول یکیتنوع متابول توانیده مختلف، ممشتق شده از خطوط اهداکنن

 یهاشرفتیمنعکس کرد. بر اساس پ شود،یانسان از اهداکنندگان مختلف مشاهده م هیاول یکبد

خاص  یهاپیفنوت ای هاپیبا ژنوت یاز افراد توانندیاکنون م iPSC، خطوط iPSC یدر فناور ریاخ

و  یشناسکشف دارو، مطالعات سم یرا برا یدیجد یهافرصت شرفتیپ نیمشتق شوند. ا

 .کندیباز م اکنندهیاح یپزشک یکاربردها

Evotec 

Evotec فضا  نیر اد یاصل یاز رقبا گرید یکیآن در هامبورگ آلمان قرار دارد،  یکه دفتر مرکز

 افتهیتوسعه  iPSCبر  یمبتن ییدارو یکردن غربالگر یبا هدف صنعت iPSC Evotecاست. پلتفرم 

 یهارساختیشود. امروزه، ز یو استحکام مربوط م یریتکرارپذ ،یاتیبه توان عمل رایاست ز

هجوم  در سطح جهان است. iPSC یهاپلتفرم نیترشرفتهیو پ نیاز بزرگتر یکی Evotec یرآوفن

هاروارد امکان  یادیبن یبا موسسه سلول ها یقاتیتحق یبا همکار iPSC یبه فناور Evotec هیاول

 یصنعت یاز شرکا یمتنوع فیرا با ط ییها یاتحادها و همکار Evotecشد. از آن زمان،  ریپذ

، Bayer ،Boehringer Ingelheim ،Celgeneکرده است، از جمله، اما نه محدود به:  جادیا

 Dresden ،Censo Biotechnologies ،CHDI ،Fraunhofer اکنندهیاح یدرمان ها زمرک

IME-SP ،Novartis ،Novo. Nordisk ،Pfizer ،Sanofi ،Takeda ،UCB گرانیو د. 



Evotec با غول صنعت  نیهمچنBristol-Myers Squibb ،ییکایآمر یشرکت داروساز کی 

 دارد. یکینزد یدالر است، همکار اردیلیم 140است و ارزش بازار آن  ورکیویکه مقر آن در شهر ن

شرکت مشارکت در  کیوجه به عنوان  نیبه بهتر Evotec ش،یهابر اساس عمق و نفس مشارکت

 .شودیم فیتوص iPSC تیتوسعه و اکتشاف دارو با محور

 

https://bioinformant-

com.cdn.ampproject.org/c/s/bioinformant.com/ipsc-drug-

discovery/amp/ 


