
19سی امین جشنواره بین المللی خوارزمـی

● عنوان طـرح : سنتز مواد موثره دارویي ضد سرطان
● پژوهشگر: دکتر خشایار کریمیان

● همکاران: احمد یاری، جواد بروزمند شاد و سید رضا مجیدی
● موسسه  همکار:  شرکت صنایع شیمیایی- دارویی ارسطو

چكيده طرح:
سنتز آزمايشگاه، بهینه سازی سنتز  در مقیاس باالتر و تولید نمونه مواد ماده موثره دارويي ضد سرطان با رعايت دقیق 
 )International Commission on Harmonization. ICH( ضوابط بین المللى و تولید  مواد موثره دارويى
دوسیه  و  تكمیل  مدت  بلند  و  كوتاه  پايداري  مطالعات  انجام  به منظور  معتبر سازي  بسته  سه  تولید  همچنین، 
دارويى)Drug Master File, DMF(، هر يك از اين محصوالت  طبق ضوابط ICH  تدوين و برای بررسى 
و نمونه  برداری از خط تولید به اداره كل نظارت و ارزيابى دارو و مواد مخدر ارائه گرديد.  بازديد از خطوط تولید و 
نمونه برداری و تائیديه شرايط تولید خوب از سوی اداره كل نظارت و ارزيابى دارو صادر گرديد  و نیز فروش محصوالت 

اغاز شد. دست آورد های مهم اين طرح كالن ملى شامل:
● كسب سه ثبت اختراع بین لمللى در خصوص روش های بهتر تولید. 

● تولید مواد موثره دارويى پر خطر در مقیاس صنعتى برای اولین بار در كشــور تحت شــرايط نظام بســته تولید 
.)Closed System MFG(

● طراحى ماشین االت نظام بسته تولید توسط مجری و ساخت داخلى آنها در شركت های مهندسى داخلى.
● اندازه گیری و احراز عدم وجود مواد پر خطر در فضای كار و محیط زيست طبق روش های بین المللى.

● عقد قرارداد صادرات مواد موثره دارويى ضد سرطان به كشور هند.
● توان تولید داخلى ملكول های بسیار پیچیده در كشور و  امكانات بومى مهندسى و ساخت داخلى ماشین االت 

ويژه تولید نظام بسته تولید مواد موثره دارويى پر خطر به دست متخصصان داخلى.
● تربیت نیروی انسانى در حوزه های شیمى الى، مهندسى شیمى و طراحى و ساخت داخلى ماشین االت مورد نیاز.

رتبه دوم
نـوآورى

گروه تخصصى  فناورى هاى شيميايى  

 ساختار شیمیايي مواد موثره داروئى ضد سرطان




