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امروزه بيماری سرطان، يكي از مهم ترين عوامل مرگ و مير در جهان و كشورمان است؛ بنابراين تحقيق و پژوهش برای تشخيص و درمان آن 
امری حياتي به شمار مي آيد. پپتيدها به عنوان داروهای طبيعي قرن بيست و يكم با گستره درماني باال در بازار جهاني دارويي برای درمان 
بيماری های مختلف نظير سرطان مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين زمينه، مطالعات نشان داده است؛ كه پپتيد های نشان  دار شده با راديو 
نوكلئيد های مختلف مي توانند برای تشخيص و در مواردی درمان گونه های متنوعي از سرطان مورد استفاده قرارگيرند لذا هر ساله تركيبات 
پپتيدی نويني در بازار دارويي دنيا عرضه مي شوند. تحقيق در مورد روش های نوين سنتز پپتيدهای دارويي در راستای تامين نياز كشور در 
مسير خودكفايي و بي نيازی از واردات داروهای با فناوری باال نقش تعيين كننده ای در ارتقای سطح كيفي پژوهش هدفمند و كاربردی در 
كشور دارد. در اين طرح، هشت ماده اوليه برای تهيه راديو دارو  های پپتيدی برای نخستين بار در كشور سنتز شده و در اختيار شركت پارس 
ايزوتوپ به عنوان تنها توليدكننده كيت  های تشخيصي تومور های سرطاني در ايران قرار داده شد و بدين ترتيب كشور از واردات اين مواد اوليه 
DOTA  مي باشند. آناليز و تعيين  HYNIC ارزشمند بي نياز شد. تركيب های سنتز شده، تلفيقي از ساختار پپتيدی به همراه ليگاند های

ساختار تركيبات سنتز شده بر اساس استانداردهای بين المللي صورت گرفته است. تركيب های تهيه شده شامل:

مي باشند، كه در حال حاضر دو گونه  به طور اختصاصي برای درمان سرطان پروستات در كشور مورد استفاده قرار مي گيرند.

سنتز مواد اوليه راديو داروهای پپتيدی
عنوان طرح

گروه تتخخصصي ففنناوری ههای شيمياييي

رتبه اول پژوهش های كاربردی

چكيده ی طرح

دكتر سعيد بالاليي
همكارانپژوهشگر

سازمان های همكار

فرهاد گل محمدی، علي نيكبخت، زهرا بيگدلي، 
حميدرضا صحبتي و راضيه نواری

شركت دانش بنيان كيميا پژوه درسا، پژوهشكده شيمي 
پپتيد، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي


