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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزاِن پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

ــالن  ــارغ التحصی ــه متخصصــان و ف ــش و تجرب ــه حاصــل دان ــز ک ــی نی ــان ایران محصــوالت دانش بنی
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــه کشــورهای مختلــف داشــته اند. ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 1۹ جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فراینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی و ویراستاری: محمد ترابی و فرشته الهی
تیم فنی: یاسر شادان

تیم تحریریه: رقیه محمدخان پور، محسن  بایقره، محمدامین سادات اخوی، نیما ثابتی
تیم طراحی: محمدحسین پوردباغ، مسعود خلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجــاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
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مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم

مقدمه
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 
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دارو و سالمت

توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

11

جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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صنعــت دارو و ســالمت بــه دلیــل دارا بــودن ماهیــت اســتراتژیک و همچنیــن گــردش مالــی قابــل توجــه در 
جهــان، در جمهــوری اســالمی ایــران نیــز جایــگاه ویــژه ای دارد. موضوعــی کــه بــا توجــه بــه قدمــت ۸0 ســاله 
تولیــد صنعتــی دارو در ایــران و همچنیــن بررســی اثرگــذاری بســیار ویــژه شــرکت ها و تولیدکننــدگان ایــن 
صنعــت، در چنــد ســال اخیــر در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و پیاده ســازی طــرح تحــول ســالمت در ایــران، 

قابــل برداشــت اســت.
ــزوده و  ــور ایجــاد ارزش اف ــه به منظ ــورد توج ــع م ــت دارو و ســالمت یکــی از صنای ــال حاضــر صنع در ح
اشــتغال در ایــران می باشــد. ایــن صنعــت همچنیــن بــا وجــود رقابت هــای تنگاتنــگ بســیار بــرای حضــور در 
بازارهــای بین المللــی، ســهم قابــل توجهــی از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصاص داده اســت. در 
چنــد ســال اخیــر به صــورت میانگیــن ســاالنه 250 میلیــون دالر دارو و فرآورده هــای دارویــی از ایران به ســایر 
کشــورها صــادر شــده اســت و بــا توجــه بــه اهتمــام ویــژه بــه توســعه ایــن صنعــت در ایــران، پیش بینــی 

می شــود ایــن مبلــغ در آینــده بــا رشــد همــراه باشــد.
ــت دارو و ســالمت و  ــال در صنع ــان فع ــت شــرکت های دانش بنی ــه فعالی ــه گســتردگی دامن ــه ب ــا توج ب
همچنیــن تعــداد بــاالی فارغ التحصیــالن دانشــگاهی در رشــته های مرتبــط بــا ایــن صنعــت در ایــران، ایــن 

جایگاه صنعت دارو و سالمت در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱۲

حــوزه حجــم قابــل توجهــی از فعالیــت و تولیــد شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی را بــه خــود اختصــاص 
داده  اســت. در حــال حاضــر بیــش از 600 شــرکت دانش بنیــان ایرانــی کــه تولیــد و عرضه کننــده بیــش از 
1500 محصــول فناورانــه می باشــند در ایــن صنعــت فعــال هســتند. ایــن شــرکت ها همچنیــن بیــش از 10 

درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــح اســت در 5 ســال  ــه توضی ــن صنعــت الزم ب ــان ای ــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنی در نهای
گذشــته مجموعــاً ۸15 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنیــان فعــال در صنعــت 

دارو بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های 
دانش بنیان فعال ایرانی در دارو و سالمت 

9 %

۱. روسیه

۶.  افغانستان

۲. سوریه

۷. پاکستان

۳. عراق

۸. قزاقستان

۴. هند

۹. امارات

۵. ترکیه

۱۰. تایوان

درصد شرکت های فعال در حوزه دارو و سالمت 
از لک شرکت های دانش بنیان

دارو و سالمت
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تقسیم بندی صنعت دارو و سالمت بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
ــان فعــال در حــوزه دارو و  ــه فعالیــت شــرکت های دانش بنی ــان شــد، گســتردگی دامن ــه بی ــه ک همانگون
ــران ســبب شــده ایــن صنعــت حجــم قابــل توجهــی از فعالیت هــا و تولیــدات شــرکت های  ســالمت ای
دانش بنیــان ایــران را بــه خــود اختصــاص دهــد و تولیدکننــده طیــف گســترده ای از محصــوالت باشــد. در 
ایــن راســتا در کتــاب حاضــر محصوالتــی گــردآوری شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  بــه زیردســته های 

ذیــل را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های  
آنهــا بیــان می شــود:

مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

۱

۵

۲

۳

۴

داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

صنعت داروسازی

سلول درمانی و مهندسی بافت

تجهیزات بازتوانی و توان بخشی

خدمات و فناوری های تشخیصی

داروهای گیاهی

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱۴

داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی1

شروع فصل از صفحه ۲4

در ایــن دســته محصــوالت دارویــی بــا ماهیــت بیولوژیــک و شــیمیایی تولیــد شــده توســط 
ــرف  ــازار مص ــه ب ــه ب ــاده عرض ــی آم ــول نهای ــورت محص ــه به ص ــان ک ــرکت های دانش بنی ش
نهایــی  مصرف کننــدگان  و  داروخانه هــا  دارو،  پخــش  شــرکت  بیمارســتان ها،  شــامل 
می باشــد، ارائــه گردیــده اســت. ایــن داروهــا می تواننــد به صــورت خوراکــی، موضعــی، 
زیرزبانــی، کاشــتنی، پــچ پوســتی، تزریقــی عضالنــی و یــا وریــدی ارائــه گردنــد و بــا توجــه بــه 
فنــاوری پایــه بــه کار رفتــه در تولیــد آنهــا قابلیــت تقســیم بــه زیردســته های ذیــل را دارنــد:

دارو و سالمت

۱5

داروهــای نوترکیــب پروتئین هایــی هســتند کــه از طریــق انتقــال مــاده ژنتیکــی و یــا نوترکیــب 
بــه ســلول زنــده تولیــد می شــوند. تکنولــوژی نوترکیــب شــامل بــرش و اتصــال دوبــاره ژنــوم 
ــات  ــه ســلول، اطالع ــن ژن خارجــی وارد شــده ب ــه ای ــک ژن خارجــی اســت ک ــا ی ــان ب میزب
ژنتیکــی بــرای تولیــد ترکیــب دارویــی مــورد نظــر را بــه همــراه دارد. داروهــای نوترکیــب معرفی 
شــده در ایــن کتــاب عمومــًا به صــورت لیوفیلیــز شــده و تزریقــی مصــرف می شــوند و غالبــًا 
بــه فــرم محلــوِل آمــاده تزریــق می باشــند. ایــن محصــوالت بــرای مــواردی همچــون درمــان 

انــواع رده هــای ســلول های ســرطانی کاربــرد دارنــد.

داروهایــی کــه منشــأ انســانی یــا حیوانــی، باکتریایــی و یــا ویروســی دارنــد و بــرای تشــخیص، 
پیشــگیری و یــا درمــان بیماری هــا اســتفاده می شــوند، در ایــن زیردســته قــرار دارنــد. داروهــای 
بیولوژیــک معرفــی شــده در ایــن کتــاب در یکــی از انــواع واکســن ها )غیرنوترکیــب(، ســرم های 
درمانــی، آلبومیــن و IVIG و انــواع فرآورده هــای مشــتق از بافت هــای موجــودات زنــده جــای 
ــن محصــوالت  ــق مصــرف می شــوند. ای ــاده تزری ــول آم ــاً به صــورت محل ــد و عموم می گیرن
بــرای مــواردی همچــون بیماری هــای تنفســی، بیماری هــای سیســتم ایمنــی، درمــان HPV و 

ضدگزیدگــی مــار و عقــرب و یــا به عنــوان آنتی بیوتیــک کاربــرد دارنــد.

 ایــن زیردســته در مرحلــه بعــدی از زنجیــره ارزش تولیــد دارو قــرار می گیــرد. بــه ایــن معنــا 
کــه مــواد اولیــه، به منظــور تشــکیل یــک فــرم دارویــی اعــم از تزریقــی، خوراکــی، پــچ پوســتی و 
... بــرای رســاندن مــاده مؤثــره بــه بافــت هــدف تولیــد می شــوند. داروهــای معرفــی شــده در 
ایــن زیردســته از نظــر شــل دارویــی عمومــًا شــامل فــرم لیپــوزوم، نانوداروهــا، میکروســفرها 
و گرانول هــای آهســته رهــش هســتند و بــه شــل تزریقــی یــا خوراکــی )قــرص و کپســول( 
عرضــه می شــوند. ایــن محصــوالت عمومــاً بــرای افزایــش اثربخشــی مــاده مؤثــره و کاهــش 

عــوارض جانبــی دارو بــه نســبت فــرم عــادی آن مصــرف می شــوند.

بخش اول | داروهای نوترکیب:

بخش دوم | داروهای بیولوژیک:

بخش سوم | فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی:



سلول درمانی و مهندسی بافت2

 شروع فصل از صفحه ۱۱۰

فناوری هــای نوینــی نظیــر مهندســی بافــت، ســلول درمانــی و ســلول های بنیــادی در دهه هــای 
اخیــر به منظــور درمــان، کنتــرل و یــا پیشــگیری از بیماری هــا بســیار توســعه یافته انــد.

ــا ایــن فناوری هــا شــامل فرآورده هایــی اســت کــه  محصــوالت دارویــی توســعه داده شــده ب
ــق  ــد، تزری ــت، پیون ــور کاش ــوند و به منظ ــتق می ش ــانی مش ــای انس ــا بافت ه ــلول ها ی از س
ــا ایــن توضیــح در ایــن کتــاب  ــه یــک گیرنــده انســانی اســتفاده می شــوند. ب ــا انتقــال ب و ی

محصــوالت فناورانــه ایــن دســته شــامل مــوارد ذیــل اســت:

ــال تشــکیل  ــای زیســتی فع ــب داربســت، ســلول و مولکول ه ــه از ترکی ــت ک مهندســی باف
بافــت  بهبــود  یــا  و  عملکــرد  حفــظ  بازســازی،  جهــت  بافتــی  ســاخت  بــرای  می شــود 
ــواع محصــوالت آلوگرفــت،  ــاب ان ــن کت ــرد دارد. در ای ــدام کارب ــک ان ــی ی ــا حت آســیب دیده ی
ــاال  ــاوری ب ــا فن ــی ب ــوان محصوالت ــی به عن ــا داربســت های کامپوزیت اتوگرفــت، زنوگرفــت و ی
در حــوزه دارو و ســالمت عرضــه گردیــده  اســت و عمومــاً در حــوزه ترمیــم ضایعــات پوســتی، 

ــد. ــرد دارن ــا اســتخوان کارب ــی و ی غضروف

ــه انــواع ســلول ها را  ســلول های بنیــادی ســلول های اولیــه ای هســتند کــه توانایــی تمایــز ب
دارنــد. در ســلول درمانــی، ســلول های زنــده و یــا ســلول های بنیــادی بــه بیمــار تزریــق شــده 
تــا جایگزیــن ســلول های آســیب دیــده شــوند و یــا ایــن ســلول ها بــه بیمــار پیونــد زده 
ــًا  ــا ســلول های بنیــادی در ایــن کتــاب عمدت می شــوند. محصــوالت معرفــی شــده مرتبــط ب
به صــورت یکــی از انــواع محلول هــای آمــاده بــه تزریــق مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و 
غالبــًا در حــوزه بیماری هــای پوســتی، سیســتم ایمنــی و درمــان انــواع ســرطان کاربــرد دارنــد.

بخش اول | فرآورده های مهندسی بافت:

بخش دوم | فرآورده های سلول درمانی و سلول های بنیادی:

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

۱6

خدمات و فناوری های تشخیصی۳

شروع فصل از صفحه ۱3۲

تشــخیص یــک بیمــاری، مرحلــه بســیار مهمــی از فرآینــد درمــان آن اســت کــه اگــر مبتنــی 
ــا  ــر فناوری هــای نویــن و محصــوالت توســعه داده شــده بــر مبنــای آن نباشــد می توانــد ب ب
خطــا همــراه شــده و زمینه ســاز مشــکالت بعــدی در فرآینــد درمــان شــود. لــذا در ایــن دســته 
ــه  ــد، ارائ ــرار می گیرن ــه نحــوی در تشــخیص بیماری هــا مــورد اســتفاده ق ــه ب ــی ک محصوالت

شــده اســت:

دارو و سالمت
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کیت هــای تشــخیصی موجــود در ایــن کتــاب براســاس یکــی از ســه فنــاوری بیوشــیمیایی، 
مولکولــی و ایمونواســی )Immunoassay( ســاخته شــده اند. هــدف از تولیــد ایــن کیت هــا، 
ــدن  ــا یــک ترکیــب خــاص در ب ــا عــدم وجــود یــک میکروارگانیســم و ی تشــخیص وجــود ی
انســان و یــا حیــوان اســت. به طورکلــی ایــن محصــوالت بــرای تشــخیص بیماری هایــی نظیــر 
ــد.  ــرد دارن ــی، بیماری هــای تیروئیــدی و برخــی بیماری هــای ژنتیکــی کارب بیماری هــای عفون
همچنیــن در تشــخیص مصــرف برخــی ترکیبــات ماننــد مــواد مخــدر و الــل و بــارداری نیــز 
ــد. علی رغــم اســتفاده عمــده ایــن کیت هــا در آزمایشــگاه ها،  مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرن
ــد 19  ــریع کوی ــخیص س ــت های تش ــارداری و تس ــر ب ــده نظی ــد ش ــای تولی ــی از کیت ه برخ
قابلیــت عرضــه در داروخانه هــا به منظــور ارائــه مســتقیم بــه مصرف کننــده نهایــی را دارنــد.

ایــن زیردســته شــامل خدماتــی اســت کــه عمدتــاً مربــوط بــه تلفیــق علــم ژنتیــک، پزشــکی 
ــذا در اینجــا  ــات اســت. ل ــاوری اطالع ــزار و فن ــا حــوزه نرم اف ــی ب ــوم تشــخیصی و بالین و عل
خدماتــی عرضــه گردیده انــد کــه بــا تلفیــق ایــن علــوم بــه پزشــکان در مــواردی نظیــر 
تشــخیص بیماری هــای نــادر ژنتیکــی و ریشــه یابی ژنتیکــی ســایر بیماری هــا کمــک می کنــد 
 whole exome( و هــول اگــزوم )Whole Genome Sequencing( و به صــورت هــول ژنــوم

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــا م ــر آنه sequencing( و نظی

بخش اول | کیت های تشخیصی:

بخش دوم | خدمات بیوانفورماتیک:



داروهای گیاهی۴

شروع فصل از صفحه ۱۶۸

داروســازی مــدرن از ترکیبــات گیاهــی بســیاری به عنــوان پایــه به منظــور تولیــد داروهــای 
ــه اشــکال  ــر گیــاه، ب شــیمیایی اثربخــش اســتفاده می کنــد و محصــوالت دارویــی مبتنــی ب
مختلفــی نظیــر محلــول، قــرص، کپســول، پــودر و ... عرضــه می گــردد. بــا ایــن توضیــح 
محصــوالت دانش بنیــان مرتبــط بــا داروهــای گیاهــی قابــل تقســیم بــه دو زیردســته زیــر را 

دارنــد:

 در ایــن دســته فناوری هایــی گنجانــده شــده کــه اثربخشــی گیاهــان دارویــی در درمــان و یــا 
کمــک بــه درمــان توســط شــرکت های دانش بنیــان شناســایی شــده و ابــداع گردیــده اســت. 
همچنیــن فرموالســیون های پیشــرفته حــاوی گیاهــان دارویــی نیــز در ایــن زیردســته ارائــه 

شــده اســت.

ــه )اســانس و عصــاره و  ــواد اولی ــی، م محصــوالت و فرآورده هــای حاصــل از گیاهــان داروی
روغــن( خالــص و اســتاندارد شــده و در نهایــت مــواد اســتحصال شــده و فرموالســیون آنهــا 

در ایــن زیردســته ارائــه شــده اند.

بخش اول | اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته:

بخش دوم | عصاره ها، روغن ها و اسانس ها:

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

18

صنعت داروسازی۵

شروع فصل از صفحه ۲3۰

ــان کــه قابلیــت  در ایــن دســته محصــوالت دارویــی تولیــدی توســط شــرکت های دانش بنی
ــن  ــد، عرضــه شــده اســت. ای ــد دارو را دارن ــه ســایر شــرکت ها و کارخانجــات تولی عرضــه ب
محصــوالت می تواننــد بــه یکــی از اشــکال مــواد اولیــه، حدواســط ها، مــواد مؤثــره و مــواد 
معدنــی دارویــی باشــند کــه توســط کارخانه هــای داروســازی امــکان پذیــرش دارنــد و قابــل 

ــر می باشــند: ــای زی ــه حوزه ه تقســیم ب

دارو و سالمت
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در ایــن زیردســته مــواد اولیــه، حدواســط ها، مــواد مؤثــره و مــواد معدنــی دارویــی کــه 
ــن  ــدار ای ــع خری ــع داروســازی هســتند، عرضــه شــده اســت. در واق ــوان خــوراک صنای به عن

محصــوالت، شــرکت ها و کارخانه هــای داروســازی هســتند.

در ایــن زیردســته محصــوالت و مــواد میانــی کــه در تولیــد داروهــای نوترکیــب کاربــرد دارد، 
ارائــه گردیــده اســت و بــه فــرم یکــی از انــواع Drug Substance، ملزومــات محیــط کشــت و 

مــواد اولیــه باالدســت یــا فرآورده هــای ژالتینــی می باشــد.

ــوع دارو، حفاظــت  ــوی نامطب ــه دلیــل پوشــاندن طعــم و ب روکش هــای قــرص و کپســول ب
مــواد فعــال ناپایــدار دارو در هســته قــرص، بهبــود شــل ظاهــری قــرص، جــدا نمــودن مــواد 
ناســازگار از یکدیگــر، تســهیل بلــع قــرص و اصــالح خــواص آزادســازی دارو از اهمیــت بســیار 
باالیــی برخوردارنــد. روکــــــــــش های ارائــــــه شـــــــــده در ایــن کــــــتاب عـــــموماً از جنــــــــس 
PVP( PolyvinylPyrrolidone( بــوده و قابــل عرضــه بــه کارخانه هــای داروســازی هســتند.

بخش اول | مواد اولیه سنتتیک:

بخش دوم | فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب:

بخش سوم | روکش قرص و کپسول:



داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
فصل اول 



داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

دارو های نوترکیب

داروهای بیولوژیک

فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

فصل اولفصل اول

فصل پنجمفصل سومفصل دومفصل اول فصل چهارم

گروه داروهای انکولوژی و هماتولوژی   <<<<<<< ۲۴   

گروه داروهای نورولوژی   <<<<<<< ۲6   

گروه داروهای روماتولوژی   <<<<<<< ۲8   

گروه دارو های زنان-زایمان و هورمونی  <<<<<<< 3۰   

3۲ >>>>>>>   ZYTUX :؛ نام تجاریRITUXIMAB تولید، خالص سازی و کاراکترایز منوکلونال آنتی بادی   

3۴ >>>>>>>   ARYOTRUST :؛ نام تجاریTRASTUZUMAB تولید، خالص سازی و کاراکترایز  منوکلونال آنتی بادی   

تولید داروی نوترکیب آناکینرا؛ جهت درمان التهاب مفاصل کودکان؛ نام تجاری: پرکنیرا   <<<<<<< 36   

38 >>>>>>>   VLP به شلک )HPV( واکسن دو ظرفیتی ضد سرطان دهانه رحم   

تولید، خالص سازی و کاراکترایز پروتئین های نوترکیب فیلگراستیم   <<<<<<< ۴۰   

داروی نوترکیب فاکتور هشت انسانی   <<<<<<< ۴۲   

داروی آلتپالز جهت از بین بردن لخته: نام تجاری: آلتایز   <<<<<<< ۴۴   

داروی سورفکتانت ریوی از منشاء ریه گاو؛ نام تجاری: برکسورف   <<<<<<< ۴6   

آلبومین انسانی %۲۰   <<<<<<< ۴8   

5۰ >>>>>>>  )IVIG( %5 ایمونوگلوبولین وریدی   

بوتولینیوم توکسین نوع A؛ نام تجاری: دیستون  <<<<<<< 5۲   

بیومس خشک و فرآورده قرص فشرده جلبک های سبز-آبی گرید مکمل دارویی  <<<<<<< 5۴   

فرموالسیون انواع داروهای سرطانی   <<<<<<< 56   

پودر تزریقی پکلی تاکسل متصل به نانوذرات آلبومین لیوفیلیزه؛ نام تجاری: پاکلینب   <<<<<<< 6۰   

فرآورده تزریقی استریل لیوفیلیزه بورتزومیب   <<<<<<< 6۲   

فرآورده تزریقی استریل لیوفیلیزه پمترکسد   <<<<<<< 6۴   

66 >>>>>>>   XL قرص دیکلوفناک سدیم ۱۰۰؛ نام تجاری: آلفن   

قرص متوپرولول سوکسینات؛ نام تجاری: متواکستند   <<<<<<< 68   

پودر تزریقی لیوفیلیزه دفروکسامین مزیالت 5۰۰ میلی گرم   <<<<<<< 7۰   

پودر تزریقی لیوفیلیزه پنتوپرازول سدیم ۴۰ میلی گرم   <<<<<<< 7۲   

قرص انتریک دفریپرون 5۰۰ میلی گرمی   <<<<<<< 7۴   

داروی تزریقی In situ Froming با رهایش یک ماهه تریپتورلین استات 3.75 میلی گرم  <<<<<<< 76   

داروی تزریقی In situ Froming با رهایش سه ماهه تریپتورلین پاموات ۱۱.۲5 میلی گرم   <<<<<<< 78   

داروی تزریقی In situ Froming با رهایش یک ماهه لوپروالید 7.5 میلی گرم   <<<<<<< 8۰   

نانو امولسیون سافت ژل سیکلوسپورین با غلظت های ۲5، 5۰ و ۱۰۰ میلی گرم  <<<<<<< 8۲   

قرص پرس شده پیوسته رهش ولبان ۱5۰ میلی گرم؛ نام تجاری: بوپروپیون  <<<<<<< 8۴   

قرص آهسته رهش کاربامازپین ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم؛ نام تجاری: تگاتارد   <<<<<<< 86   

قرص پیوسته رهش فمپریدین؛ نام تجاری: دالفیرا  <<<<<<< 88   

انتریک کوتد قرص مزاالزین 5۰۰ میلی گرمی   <<<<<<< ۹۰   

قرص آهسته رهش متیل فنیدیت ۲۰ میلی گرم؛ نام تجاری: استیمدیت 20   <<<<<<< ۹۲   

قرص بازشونده در روده ی بزرگ مزاالزین 5۰۰ میلی گرم  <<<<<<< ۹۴   

پانسمان نانوکریستال نقره آجی کت  <<<<<<< ۹6   

۹8 اسپری زیر زبانی ۱۰ میلی لیتری؛ جهت برطرف کردن اسپاسم ها و دردهای عظالنی؛ نام تجاری: ساتینکس  <<<<<<<     

۱۰۰ >>>>>>>   Teicoplanin پودر لیوفیلیزه ی تزریقی   

قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات؛ نام تجاری: یورکا  <<<<<<< ۱۰۲   

قرص پیوسته رهش کوئتیاپین فومارات؛ نام تجاری: ترانکوپین  <<<<<<< ۱۰۴   

ا :
ش ه

خ
ب
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معرفی محصول:
کیــدی پــگ: نــام تجــاری داروی پــگ فیلگراســتیم اســت. ایــن محصــول بــه صــورت محصــول  	

تزریقــی داخــل وریــدی عرضــه می گــردد و نــام داروی مشــابه آن نئوپــوژن می باشــد.
پــگاژن: پــگاژن نــام تجــاری داروی پگفیلگراســتیم اســت. ایــن محصــول بــه صــورت محلــول  	

ــام داروی برنــد آن نئوپــوژن می باشــد. تزریقــی داخــل وریــدی عرضــه می گــردد و ن
ســیناپویتین: ســیناپویتین نــام تجــاری اریتروپویتیــن اســت. کــه بــه صــورت تزریــق زیــر جلــدی  	

و یــا داخــل وریــدی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد نــام داروی برنــد آن نئونکورمــون می باشــد. 

گروه داروهای انکولوژی و هماتولوژی

۱373
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمــان، روســیه، انگلســتان، ســوئیس، اتریــش، امــارات، ترکیــه، 
هنــد، آذربایجــان، ازبکســتان، قزاقســتان، گرجســتان، تاجیکســتان، 

ســریالنکا، مولــداوی، نیجریــه، عــراق، ســوریه، لبنــان، پاکســتان

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاربردنام دارو

کیدی پگ

بــه  مبتــال  بیمــاران  در  گرانولوســیت،  ســاخت  تحــرک  طریــق  از  عفونــت  احتمــال  کاهــش 

ــی  ــه نوتروپن ــال ب ــد و ریســک ابت ــه درمــان میلوساپرســیو می گیرن ــدی ک بدخیمی هــای غیرمیلوئی

تــب دار در آنهــا بــاال می باشــد.

پگاژن
اســتخوان  مغــز  ســرکوب کننده  شــیمی درمانی  کــه  بیمارانــی  در  عفونــت،  احتمــال  کاهــش 

بــاال می باشــد. آنهــا  بــه تــب نوتروپنــی در  ابتــال  می گیرنــد و ریســک 

سیناپویتین

درمان کم خونی های عالمت دار در بیماران با ناراحتی مزمن کلیه	 

جلوگیری از کم خونی در نوزادان نارس	 

درمــان کم خونــی در بزرگســاالنی کــه بــرای درمــان بیمــاری ســرطان خــود شــیمی درمانــی انجــام 	 

می دهنــد

افزایش خون اتولوگ قبل از اهداء	 

	  0/3 ml 3 پگ فیلگراستیم در mg کپدی پگ: هر سرنگ از پیش پر شده حاوی
پــگاژن: هــر ســرنگ از پیــش پــر شــده در فیزیوجکت و ســاده، حاوی mg 6 پگفیلگراســتیم  	

0/6 ml در
ســیناپویتین: هــر ســرنگ از پیــش پر شــده ســیناپویتین بــه شــل محلــول بی رنــگ،  	

بــدون کــدورت و ذره
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معرفی محصول:
ســینووکس: ســینووکس نــام تجــاری داروی اینترفــرون بتــا-1آ اســت. ایــن محصــول بــه صورت  	

ــام داروی مشــابه آن  ــردد و ن ــدی عرضــه می گ ــی داخــل وری ــول تزریق ــه محل ــرای تهی ــودر ب پ
آوونکــس می باشــد.

رســیژن: رســیژن نــام تجــاری اینترفــرون بتــا-1آ زیــر جلــدی اســت محصــول بــه صــورت پــودر  	
بــرای تهیــه محلــول تزریقــی داخــل وریــدی عرضــه می گــردد و نــام داروی مشــابه آن آوونکــس 

می باشــد.
ســینومر: ســینومر نــام تجــاری داروی گالتیرامــر اســتات اســت. ایــن محصــول بــه صــورت پــودر  	

بــرای تهیــه محلــول تزریقــی داخــل وریــدی عرضــه می گــردد و نــام داروی مشــابه آن گالتیرامــر 
اســتات می باشــد.

ســینوتک: ســینوتک نــام تجــاری داروی دی متیــل فومــارات اســت. ایــن محصــول بــه صــورت  	
پــودر بــرای تهیــه محلــول کپســول خوراکــی عرضــه می گــردد و نــام داروی مشــابه آن تکفیــدرا 

می باشــد. 

گروه داروهای نورولوژی

۱373
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمــان، روســیه، انگلســتان، ســوئیس، اتریــش، امــارات، ترکیــه، 
هنــد، آذربایجــان، ازبکســتان، قزاقســتان، گرجســتان، تاجیکســتان، 

ســریالنکا، مولــداوی، نیجریــه، عــراق، ســوریه، لبنــان، پاکســتان

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ســینووکس، رســیژن و ســینومر: اســتفاده در فرم هــای عــود کننــده بیمــاری ام اس- کاهــش  	
تعــداد و شــدت حمــالت و ســرعت رونــد پیشــرفت  ناتوانــی

سینوتک: درمان نوع عودکننده مولتیپل اسکلروزیس )ام اس( 	

نوع عرضهنام دارو

سینووکس
ــگ،  ــول بی رن ــه شــل محل ــا-1آ، ب ــرون بت ــرم اینترف ــر شــده حــاوی 30 میکروگ ــش پ ســرنگ از پی

ــدورت و ذره ــدون ک ب

رسیژن
ســرنگ از پیــش پــر شــده حــاوی 44 میکروگــرم اینترفــرون بتــا -1آ، بــه شــل محلــول بــی رنــگ، 

بــدون کــدورت و بــدون ذره

سینومر
ســرنگ از پیــش پر شــده حــاوی 40 میلی گــرم گالتیرامــر اســتات، بــه شــل محلــول بی رنــگ 

ــدورت و ذره ــدون ک ــه زرد، ب ــل ب متمای

کپســول آهســته رهش دی متیل فومارات در دو دوز 120 و 240 میلی-گرمسینوتک
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معرفی محصول:
ســینورا: ســینورا نــام تجــاری آدالیمومــب اســت. ایــن محصــول بــه صــورت پــودر بــرای تهیــه  	

ــرا  ــا، هومی ــام داروی مشــابه آن آمگویت ــدی عرضــه می گــردد و ن ــول تزریقــی داخــل وری محل
و ایمرالــدی می باشــد. ســینورا یــک آنتــی بــادی منوکلونــال Tumor necrosis factor اســت 
کــه بــه تنهایــی یــا همــراه بــا متوتروکســات و یــا دیگــر داروهــای تصحیــح کننــده بیماری هــای 

رماتیســمی در درمــان آرتریــت روماتوئیــد مصــرف می شــود.
ســینوپار: ســینوپار نــام تجــاری داروی تریپاراتایــد اســت. ســینوپار آنالــوگ هورمــون پاراتیروئید  	

انســانی اســت و مشــابه هورمــون پاراتیروئیــد طبیعــی بــدن اســت كه توســط غــدد پاراتیروئید 
ترشــح می شــود. ایــن دارو در زمینــه کاهــش خطــر شکســتی اســتخوان ها اســتفاده می شــود.

گروه داروهای روماتولوژی

۱373
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمــان، روســیه، انگلســتان، ســوئیس، اتریــش، امــارات، ترکیــه، 
هنــد، آذربایجــان، ازبکســتان، قزاقســتان، گرجســتان، تاجیکســتان، 

ســریالنکا، مولــداوی، نیجریــه، عــراق، ســوریه، لبنــان، پاکســتان

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ســینورا: درمان آرتریت روماتوئید  	
ــن در خانم هــای  	 ــژه اســتخوان لگ ــه وی ــینوپار: کاهــش خطــر شکســتگی اســتخوان ها، ب س

مبتــال بــه پوکــی اســتخوان پــس از ســن یائســگی- کاهــش ریســک شکســتگی اســتخوان ها 
ــال و پوکــی اســتخوان ناشــی از  ــه یا هایپوگنادی ــا پوکــی اســتخوان اولی ــان ب در مــردان و زن

مصــرف مــداوم گلکوکورتیکوئیدهــا

مشخصات نوع عرضهنام دارو

سینورا
دو فــرم ســرنگ از پیــش پــر شــده و فیزیوجکــت حــاوی 40 میلی گــرم آدالیمومــب در 0/۸ میلی لیتــر 

اســت و از ســویه ی CHO می باشــد.

سینوپار
هــر قلــم تزریقــی حــاوی 2/4 میلی لیتــر محلــول تریپاراتایــد بــا غلظــت 250 میکروگــرم در میلی لیتــر 

E.coli  از ســویه ی
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معرفی محصول:
ســینال اف: ســینال اف نــام تجــاری داروی فولیتروپیــن آلفــا اســت. هــر قلم تزریقی ســینال اف،  	

 Gonal-F  حــاوی 450 یــا ۹00 واحــد بین المللــی فولیتروپیــن آلفــا اســت نــام تجــاری ایــن دارو
می باشــد.

ســینافکت: بوســرلین اســتات یــک پپتیــد صناعــی و آنالــوگ هورمــون طبیعــی محــرک  	
گنادوتروپیــن )GnRH( اســت کــه دارای فعالیــت بیولوژیــک افزایــش یافتــه اســت. نــام تجــاری 

ایــن دارو Suprefact  Suprecur Procure می باشــد.
ســیناتروپین: ســیناتروپین نــام برنــد داروی ســوماتروپین یــا هورمــون رشــد اســت. ایــن دارو  	

یــک داروی بیولوژیــک اســت کــه از نظــر ســاختار مشــابه بــه هورمــون رشــد طبیعــی بــدن اســت 
و می توانــد کمبــود هورمــون رشــد را بــرای بیمــاران کامــال جبــران کنــد. 

ملیتایــد: حــاوی لیراگلوتایــد کــه یــک آنالــوگ پپتید شــماره 1 گلوکاگــون )GLP-1( اســت. داروی  	
لیراگلوتایــد مشــابه یــک هورمــون طبیعــی در بــدن )اینکرتیــن( اســت. ســایر نام هــای تجــاری 

ایــن دارو ویکتــوزا، ساکســندا می باشــد.

گروه دارو های زنان-زایمان و هورمونی

۱373
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمــان، روســیه، انگلســتان، ســوئیس، اتریــش، امــارات، ترکیــه، 
هنــد، آذربایجــان، ازبکســتان، قزاقســتان، گرجســتان، تاجیکســتان، 

ســریالنکا، مولــداوی، نیجریــه، عــراق، ســوریه، لبنــان، پاکســتان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاربردنام دارو

سینال اف

 	)FSH( هورمــون تحریک کننده فولیکول

محرک تخمک گذاری	 

درمان ناباروری	 

سینافکت

 	)GnRH( آنالــوگ هورمون آزادکننده گنادوتروپین

 	GnRH آنالوگ صناعی

ضدنئوپالسم	 

محرک تخمک گذاری	 

سیناتروپین

تأمین هورمون رشــد در کودکان و بزرگســاالن مبتال به کمبود هورمون رشــد	 

تأمین هورمون رشــد در کودکان با قد کوتاه مبتال به ســندرم ترنر	 

تأمیــن هورمــون رشــد در بــدن بــرای دســتیابی بــه رشــد مناســب در بیمــاران خردســال دارای 	 

نارســایی مزمــن کلیــه

تأمیــن هورمــون رشــد در کودکانــی کــه نســبت بــه ســن حاملگــی کوچــک )SGA( هســتند و تــا 	 

ســن 2 الــی 4 ســالگی بــه رشــد مناســب نمی رســند.

ملیتاید

پایین آوردن قند خون )گلوکز( در کودکان باالی 10 سال و بزرگساالن مبتال به دیابت نوع 2	 

پاییــن آوردن ریســک وقایــع قلبی-عروقــی ماننــد ســکته قلبــی، ســکته مغــزی و مــرگ  در بزرگســاالن 	 

مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 و بیمــاری قلبــی- عروقــی

نحوه عرضهنوع سویهنام دارو

سینال اف
از  آلفــا  فولیتروپیــن  نوترکیــب  پروتییــن  فــرآورده 

CHO ســویه ی 

قلــم تزریقــی 0.75 و 1.5 میلی لیتری

محلول آماده تزریقهر ویال حاوی 5/5 میلی گرم بوســرلین اســتاتسینافکت

سیناتروپین

نوترکیــب  پروتییــن  کاراکترایــز  و  خالص ســازی 

E Coli ســویه ی  از  ســوماتروپین 

قلــم تزریقــی، حــاوی 5 یــا 10 میلی گــرم 

ســوماتروپین

ملیتاید
نوترکیــب  پروتییــن  کاراکترایــز  و  خالص ســازی 

E Coli ســویه ی  از  لیراگلوتایــد 

قلم تزریقی

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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معرفی محصول:
 CD20 ــی ژن ــه آنت ــانی(  علی ــک )موشی-انس ــادی کایمری ــال آنتی ب ــک مونوکلون ــیمب ی ریتوکس
موجــود بــر ســطح لنفوســیت های B نرمــال و بدخیــم اســت کــه بــا تکنولــوژی DNA ترکیــب و 

ــد می شــود. ــی )CHO( تولی ــا اســتفاده از ســلول های تخمــدان همســتر چین ب
ایــن آنتی بــادی از گــروه آنتی بادی هــای IgG1Kappa اســت کــه دارای یــک قســمت متغیــر 
موشــی و یــک قســمت ثابــت انســانی اســت. ایــن دارو از طریــق ناحیــه متغیــر خــود بــه 
آنتــی ژن CD20 موجــود بــر ســطح ســلول های لنفــوßم غیــر هوچکیــن متصــل گردیــده و از 
طریــق مکانیســم های توکسیســیته ســلولی وابســته بــه کمپلمــان )ســی دی ســی( )توکسیســیته 
ســلولی وابســته بــه آنتی بــادی(، مهــار پرولیفراســیون و ســایر مکانیســیم ها باعــث از بیــن رفتــن 

ســلول می گــردد.

RITUXIMAB تولید، خالص سازی و کاراکترایز منوکلونال آنتی بادی
ZYTUX :نام تجاری

۱38۹
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیــه،  پــرو،  اتریــش،  ایتالیــا،  روســیه،  آلمــان، 
تاجیکســتان، آذربایجــان، گرجســتان، مالــزی، ارمنســتان، 
لبنــان عــراق،  مولــداوی،  ســوریه،  هنــدوراس،  عمــان، 

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــت  ــدی مزمــن )CLL(، آرتری ــن )NHL(، لوســمی لنفویی ــوم غیر هاجکی ــان بیماری هــای لنف درم
)MPA( و پلــی آنژیتیــت میکروســکوپی )GPA( روماتوئیــد، گرانولوماتــوز پلــی آنژیتیــت

	  150 KD :سایز مولکولی
	  500  and 100  mg:میزان پروتئین
	 6.7-6.3 :PH
نــوع عرضــه: نــوع عرضــه ویال هــای 10 میلی لیتــری و 50 میلی لیتــری حــاوی محلــول تغلیــظ  	

شــده، شــفاف و بی رنــگ جهــت انفوزیــون وریــدی )هــر ویــال زیتاکــس حــاوی 10 میلی گــرم 
در میلی لیتــر ریتوکســیمب اســت. ویــال 10 میلی لیتــری حــاوی 100 میلی گــرم ریتوکســیمب 

و ویــال 50 میلی لیتــری حــاوی 500 میلی گــرم ریتوکســیمب اســت.(
نحوه استفاده: به صورت تزریق داخل وریدی بعد از رقیق سازی 	
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معرفی محصول:
ــدان  ــلول های تخم ــا س ــی اچ او ی ــلول های س ــتفاده از س ــا اس ــتوزومب ب ــا تراس ــت ی آریوتراس
همســتر چینــی به عنــوان کارخانه هــای کوچــک ســازنده ایــن آنتی بــادی درمانــی تولیــد می شــود.
ــر  ــادی نوترکیــب اســت کــه ب ــال آنتی ب ــام ژنریــک تراســتوزومب یــک مونوکلون ــا ن آریوتراســت ب
علیــه رســپتور اپیدرمــال انســانی فاکتــور رشــد HER2( 2( عمــل می کنــد. ایــن رســپتور به طــور 
طبیعــی بــر ســطح ســلول های نرمــال وجــود دارد و باعــث تنظیــم میــزان رشــد و پرولیفراســیون 

ســلولی می شــود.
ــر روی  ــادی از HER2 ب ــر زی ــوارد دارای مقادی ســلول های ســرطانی ســینه و شــکم در بعضــی م
ــا اتصــال  سطوحشــان هســتند کــه باعــث رشــد ســلول های ســرطانی می شــوند. آریوتراســت ب

ــه مــرگ ســلول های ســرطانی می شــود. ــرده و منجــر ب ــری ک ــت آن جلوگی ــه HER2 از فعالی ب

TRASTUZUMAB تولید، خالص سازی و کاراکترایز  منوکلونال آنتی بادی

۱38۹
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیــه،  پــرو،  اتریــش،  ایتالیــا،  روســیه،  آلمــان، 
تاجیکســتان، آذربایجــان، گرجســتان، مالــزی، ارمنســتان، 
لبنــان عــراق،  مولــداوی،  ســوریه،  هنــدوراس،  عمــان، 

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان ســرطان  ســینه اولیــه HER2 مثبــت، ســرطان ســینه متاســتاتیک HER2 مثبــت و 
ســرطان معــده متاســتاتیک HER2 مثبــت

	  150 KD :وزن مولکولی پروتئین
	 440 mg 150 و mg :میزان پروتئین
	 6.5-5.۹ :pH
نــوع عرضــه: ویال هــای 150 و 440 میلی گرمــی به صــورت پــودر لیوفیلیــزه در جعبــه کوچــک  	

شــامل 1 عــدد ویــال
نحــوه اســتفاده: تزریــق داخــل وریــدی پــس از رقیق ســازی بــا حــالل. غلظــت تراســتوزومب  	

ــر اســت.  ــرم در میلی لیت ــادل 21 میلی گ ــاً مع ــس از رقیق ســازی تقریب ــول حاصــل پ در محل
)هــر ویــال تــک دوز 150 میلی گرمــی، حــاوی 150 میلی گــرم تراســتوزومب اســت کــه در 7/2 
میلی لیتــر از آب اســتریل قابــل تزریــق حــل می گــردد. هــر ویــال چنــد دوز 440 میلی گرمــی، 
تزریــق  قابــل  آب  از  میلی لیتــر   20 در  اســت کــه  تراســتوزومب  میلی گــرم  حــاوی 440 

ــردد.( ــل می گ ــتاتیک )BWFI( ح باکتریواس

ARYOTRUST :نام تجاری
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معرفی محصول:
داروی نوترکیــب پرکنیــرا حــاوی مــاده فعــال دارویــی »آناکینــرا« اســت کــه نوعــی ســیتوکین 
ــا عامــل ســرکوب کننده  ــه شــمار مــی رود. ســیتوکین ها ی ــدن( ب ــی ب )عامــل ســرکوب کننده ایمن
ایمنــی، پروتئین هایــی هســتند کــه توســط بــدن ســاخته می شــوند و هماهنگ کننــده ارتباطــات 

ــد. ــه کنتــرل فعالیت هــای ســلولی بــدن کمــک می کنن ــوده و ب بیــن ســلولی ب
ــن  ــه ای ــرد ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــودکان م ــل ک ــاب مفاص ــان الته ــرای درم ــه ب ــن دارو ک ای
صــورت عمــل می کنــد کــه پروتئیــن آناکینــرا بــا بــالک کــردن جایــگاه اینترلوکین هــا کــه محصــول 
ــی می شــوند و از  ــای التهاب ــع از ارســال پیام ه ــدن هســتند مان ــی در ب ــای التهاب ایجــاد پیام ه

ــد. ــه آرتریــت روماتوئیــد کاهــش می دهن ایــن طریــق درد را در بیمــاران مبتــال ب
این دارو تنها یک تولیدکننده دیگر در دنیا دارد که با برند کینرت در بازار حضور دارد.

جهت درمان التهاب مفاصل کودکان نام تجاری: پرکنیرا

تولید داروی نوترکیب آناکینرا

3۰۰,۰۰۰ سرنگ 

۱3۹5

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، اکراین، فیلیپین

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان التهاب مفاصل کودکان	 
کاهــش درد در بیمــاران مبتال به آرتریت روماتوئید	 

این دارو به صورت سرنگ پر شده آماده تزریق عرضه می شود.	 
تولیــد، خالص ســازی و کاراکترایــز پروتئیــن نوترکیــب آناکینــرا از ســویه ی E-Coli در مقیــاس 	 

50 لیتــری صــورت می گیــرد.

مزایای رقابتی:
برابری کیفیت با برند اصلی	 
هزینه پایین تر تولید و عرضه دارو	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	GLP
 	IS0 9001
 	ISO 14001
 	1SO 45001
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معرفی محصول:
HPV و یــا ویــروس زگیــل تناســلی، ویــروس متداولــی اســت کــه می توانــد از شــخصی بــه 
ــه از لحــاظ جنســی بســیار  ــرادی ک ــًا اف ــق تمــاس پوســتی منتقــل شــود. غالب شــخصی از طری
فعــال باشــند در مقطعــی از زندگی شــان بــه HPV دچــار می شــوند، بــا اینکــه حتــی ممکــن 
اســت اطالعاتــی دربــاره آن نداشــته باشــند. بیشــتر اوقــات انــواع HPV هیــچ عالئمــی ندارنــد و 
به مــرور زمــان از بیــن می رونــد. امــا برخــی از آن هــا می توانــد مونجــر بــه ســرطان رحــم در زنــان 
ــای  ــا ســبب زگیل ه ــن ویروس ه ــت برخــی از ای ــن حال ــر ســرطان ها بشــود. در بهتری ــا دیگ و ی
ــه  ــا ب ــد ام ــراه ندارن ــه هم ــی را ب ــاری جســمی وخیم ــا بیم ــن زگیل ه ــد شــد. ای تناســلی خواه
راحتــی موجــب اســترس های عاطفــی می شــوند کــه گاهــی ممکــن اســت درمــان آن هــا بــه 

شــدت رنــج آور باشــد. 
این واکسن محلولی از ذرات شبیه به ویروس های مرده می باشد. 

VLP به شلک )HPV( واکسن دو ظرفیتی ضد سرطان دهانه رحم

۱3۹5
سال تاسیس:

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

جلوگیــری از تجمــع و یــا ایجــاد ویروس هایــی کــه عامــل انــواع ســرطان های دهانــه رحــم، 	 
مقعــد، ورودی واژن یــا فــرج هســتند.

جلوگیری از ابتال به بیماری زگیل تناســلی	 

	 CHO-DG44 :سلول میزبان
محل تولید پروتئین: داخل سلول 	
نوع پروتئین تولیدی: محلول 	
	 kDA 150 :وزن مولکولی پروتئین

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، اکراین، فیلیپین



دارو و سالمت

۴۰۴۱

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای نوترکیب

شرکت آریا تینا ژن
www.atgbio.com

معرفی محصول:
ایرانــی  	 برندهــای  از  یکــی  تیناگراســت  )تیناگراســت(:  فیلگراســتیم  نوترکیــب  پروتئیــن 

 G-CSF رشــد  فاکتــور  مصنوعــی  شــل  فیلگراســتیم  داروی  اســت.  فیلگراســتیم  داروی 
ــول ســفید بیشــتری بســازد. ــا گلب ــد ت ــدن کمــک می کن ــه ب ــه ب  )جــی ســی اس اف( اســت ک
مــاده اولیــه ایــن دارو بــا فرموالســیون innovator در اختیــار جامعــه پزشــکان و بیمــاران 
قــرار    گرفتــه اســت. همچنیــن نئوپــوژن، گرانیکــس و زارکســیو نــام تجــاری ایــن محصــول در 

بازارهــای جهانــی اســت.
پروتئیــن نوترکیــب فیلگراســتیم )تینــا پــگ(: تیناپــگ فــرم پگیلــه و طوالنــی اثــر فیلگراســتیم  	

می باشــد کــه بــر خــالف فیلگراســتیم کــه نیــاز بــه تزریــق روزانــه دارد ایــن دارو فقــط یکبــار در 
هــر شــیمی درمانــی تجویــز می گــردد. نــام تجــاری داروی پگفیلگراســتیم اســت. ایــن محصــول 
بــه صــورت محصــول تزریقــی داخــل وریــدی عرضــه می گــردد و نــام داروی برنــد آن نویســتیم، 

نئوپــوژن، زارکســیو می باشــد.
تیناگراســت  	 داروی  ایــن محصــول مشــابه  پروتئیــن نوترکیــب فیلگراســتیم )تیناکیــد(: 

ــه مناســب  ــی ک ــه صورت ــوده ب ــاوت ب ــا دوز متف ــاوت آن هــا در فرموالســیون محصــول ب و تف
مصــرف بــرای کــودکان باشــد. داروی فیلگراســتیم کــودکان، بــا نــام تجــاری تیناکیــد و مشــابه 
بــا پروتئیــن طبیعــی موجــود در بــدن انســان بــه نــام فاکتــور محــرک رشــد کلونــی گرانولوســیت 
)G-CSF( بــوده کــه ســبب تحریــک و رشــد گلبول هــای ســفید خــون بــه ویــژه نوتروفیل هــا در 

ــز انســان می شــود. مغ

تولید، خالص سازی و کاراکترایز پروتئین های نوترکیب فیلگراستیم

۱383
سال تاسیس:

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاربردنام دارو

نوترکیب  پروتئین 

فیلگراستیم 

)تیناگراست(

ــه ســرطان  های بدخیــم 	  ــی ناشــی از شــیمی درمانی، در بیمــاران مبتــال ب درمــان نوتروپن

غیرمیلوئیــدی کــه دارو هــای ضــد ســرطان کاهنــده مغــز اســتخوان دریافــت می کننــد.

درمــان کمکــی تســریع بهبــود میلوییــد در بیمارانــی کــه تحــت عمــل جراحــی پیونــد مغــز 

اســتخوان قــرار میگیــرد.

درمان نوتروپنی مقاوم در عفونت های HIV پیشرفته	 

درمان نوتروپنی مزمن شدید	 

نوترکیب  پروتئین 

)تینا  فیلگراستیم 

پگ(

درمان نوتروپنی )کمبود گلبول های ســفید خون( ناشــی از مصرف داروهای ســرطان

نوترکیب  پروتئین 

فیلگراستیم 

)تیناکید(

افزایش قدرت ایمنی بدن و رســاندن آن به حالت طبیعی

سویهنوع عرضهنام دارو

پروتئین نوترکیب فیلگراســتیم )تیناگراست(

ســرنگ از پیش پر شده

___

E-Coliپروتئین نوترکیب فیلگراســتیم )تینا پگ(

پروتئین نوترکیب فیلگراســتیم )تیناکید(

مزایای رقابتی:
کاهش 75 درصدی قیمت	 
از بین بردن انتقال آلودگی و کاهش حجم	 
نوآوری در فرموالسیون	 
جذب سریع تر دارو و کاهش احساس درد موضعی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
معاونــت غذا و دارو



دارو و سالمت

۴۲۴3

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای نوترکیب

شرکت سامان داروی هشتم
www.samandaroo.com

معرفی محصول:
فاکتــور هشــت، یکــی از عوامــل پروتینــی انعقــاد خــون اســت.کمبود ایــن عامــل انعقــادی باعــث 
ایجــاد بیمــاری هموفیلــی می گــردد. هموفیلــی نــوع A شــایع ترین بیمــاری ناشــی از ایــن کمبــود 

اســت. بــرای رفــع ایــن مشــل بایــد بــه ایــن بیمــاران فاکتــور هشــت تزریــق گــردد.
ــام ژنریــک آن موروکتوکــوگ آلفــا می باشــد.  ــام اختصاصــی ایــن محصــول ســافاکتو آ اف و ن ن

ســافاکتو آ اف براســاس تکنیــک DNA نوترکیــب تولیــد شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت ایــن فــرآورده فاقــد فاکتــور ون ویلبرانــد می باشــد، لــذا در بیمارانــی کــه دچــار 

کمبــود ایــن فاکتــور هســتند نبایــد مصـــرف شــود.

داروی نوترکیب فاکتور هشت انسانی

۴۰۰ کیلوگرم

۱387

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 ۴,756 ویال

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
سوریه

سابقه صادرات: 

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کنترل و پیشــگیری بیماری هموفیلی تیپ A یا هموفیلی کالســیک

شلک دارویی:  پودر سفید لیوفیلیزه 	
ترکیبات:  هیستیدین، سدیم کلراید، سوکرز، کلسیم کلراید 2 آبه و توئین ۸0 	

مزایای رقابتی:
دارای آخرین نسل تولید در جهان



دارو و سالمت

۴۴۴5

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای نوترکیب

شرکت آرنا حیات دانش
www.arenalifescience.com

معرفی محصول:
داروی فیبرینولیتیــک بــرای بیماری هــای قلبــی و عروقــی، جهــت از بین بــردن لختــه )لیــز کــردن 
لختــه( تشکیل شــده در عــروق و درمــان ســکته های حــاد قلبــی و مغــزی و آمبولــی حــاد ریــوی، 
ــن دارو بیوســیمیالر  ــه دچــار انســداد شده اســت. ای ــدی ک ــر وری ــرد کاتت ــراری مجــدد عملک برق
می باشــد. هیچگونــه داروی شــیمیایی معــادل ایــن دارو وجــود نــدارد. در دســته داروهــای 
ــالز  ــر رتپ ــی می باشــند. دو داروی دیگ ــده پالســمینوژن بافت ــه حــاوی فعال کنن ــک ک فیبرینولیتی
و تنکتپــالز هــم وجــود دارنــد کــه البتــه از نظــر میــزان کارایــی تفاوت هایــی بــا ایــن دارو دارنــد 
و بنابرایــن نمی تواننــد بعنــوان جایگزینــی بــرای ایــن دارو در نظــر گرفتــه   شــوند. ایــن دارو بایــد 
ــر 5-4 ســاعت پــس از شــروع  ــا حداكث هرچــه ســریعتر پــس از رخ دادن ســكته ها )ترجیحــًا ت

نشــانه های ســكته( مصــرف گــردد تــا نتیجــه مطلــوب را بــه جــای بگــذارد.

داروی آلتپالز جهت از بین بردن لخته

5۰,۰۰۰  ویال 

۱3۹3

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
گرجستان، ونزوئال

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــوی  ــی ری ــه ســکته قلبی، مغــزی و آمبول ــال ب ــرای بیمــاران مبت ــن محصــول مــورد اســتفاده ب ای
می  باشــد و جهــت مصــرف رده ســنی بزرگســال می باشــد. ایــن دارو بایــد هرچــه ســریعتر 
پــس از رخ دادن ســكته ها )ترجیحــًا تــا حداكثــر 5-4 ســاعت پــس از شــروع نشــانه های 
ســكته( مصــرف گــردد تــا نتیجــه مطلــوب را بــه جای بگــذارد. ALTEPLASE تأثیــر نســبتا كمــی 
ــن  ــص فیبری ــك مخت ــك ترومبولیتی ــوان آن را ی ــردش دارد و می ت ــمینوژن آزاد و در گ ــر پالس ب
نامیــد. ایــن دارو در چندیــن ســال اخیــر نقــش حیاتــی را در نجــات جــان بیمــاران و كاهــش 
صدمــات ناشــی از بیماری هــای بســیارخطرناك فــوق داشته اســت. متخصصــان دریافته انــد 
در بیمارانــی كــه دچــار ســكته می شــوند بــه ازای هــر یــك دقیقــه كــه درمــان بــا ایــن محصــول 

ــزوده خواهد شــد. ــاران اف ــی بیم ــدون ناتوان ــه زندگــی ب ــاز شــود، 1.۸ روز ب ســریعتر آغ

یــک ویــال حــاوی 50 میلی گــرم پــودر قابــل تزریــق، یــک ویــال آب اســتریل تزریقــی، اســتفاده 
بصــورت انفوزیــون وریــدی. ایــن دارو توســط ســلول میزبــان جانــوری )ســل الیــن CHO( تولیــد 
ــره  ــاده موث ــد م ــك، رده ســلولی مول ــا اســتفاده از روش  هــای مهندســی ژنتی ــدا ب می شــود. ابت
تولیــد شــده و بانــك ســلولی مربوطــه تهیه شده اســت. ســپس در مرحلــه فرمنتاســیون، ســلول 
ــش و  ــل پیش پاالی ــی مراح ــود. ط ــلول تولید می   ش ــط س ــی توس ــن داروی ــده و پروتیی تكثیرش
ــیون،  ــل فرموالس ــپس مراح ــده و س ــی تهیه ش ــوص داروی ــا خل ــره ب ــاده موث ــازی، م خالص س

پركنــی و بســته بندی انجام می شــود.

مزایای رقابتی:
اولین و تنها تولید کننده داروی بایوسیمیالر آلتپلیز در جهان	 
معــادل بــودن ایــن دارو در مقایســه بــا داروی برنــد از جهــت ایمنــی و اثربخشــی در 	 

ــی تصادفی ســازی  شــده و دو ســو  ــی و ســپس در یــک مطالعــه بالین مطالعــات پیش بالین
ــات شــده  اســت. ــی اثب ــان اینفریوریت ــا طراحــی ن ــور ب ک

 نام تجاری: آلتایز



دارو و سالمت

۴6۴7

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای بیولوژیک

شرکت تک زیما دارو البرز
www.tekzima.com 

معرفی محصول:
برکســورف، دارویــی تــک و حیاتــی اســت از دســته ســورفکتانت های ریــوی کــه از ریــه گوســاله های 
ــت می باشــد. ــره ی آن برکتان ــاده موث ــه می شــود و م جــوان اســتخراج و خالص ســازی و فرمول

سوسپانســیون اســتریل، فقــط از طریــق درون تراشــه ای انجــام می گــردد. برکتانــت نــام تجــاری 
ایــن محصــول اســت.

داروی سورفکتانت ریوی از منشاء ریه گاو 

۲۰۰,۰۰۰ ویال 

۱3۹5

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

3۲۰,۰۰۰ یورو
سابقه صادراتی:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
هند و ونزوئال 

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان زجر تنفســی نوزادان نارس

شلک: سوسپانسیون استریل عاری از هرگونه ماده پیروژن 	
رنگ: سفید کرمی مات تا قهوه ای روشن 	
مــاده موثــره: برکتانــت بــا غلظــت 25 میلی گــرم در مــل در ویال هــای 4 و ۸ میلی لیتــری  	

اســتخراج شــده از ریــه گوســاله های جــوان

مزایای رقابتی:
قیمت مناسب نسبت به نمونه خارجی	 
حالل بودن	 
کیفیت مشابه داروی آمریکایی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	GMP
گواهی حالل 	 

 نام تجاری: برکسورف



دارو و سالمت
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فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای بیولوژیک

شرکت مدوک زیست دارو
www.medvac.ir

معرفی محصول:
ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــمای انس ــتق از پالس ــق مش ــل تزری ــی قاب ــرآورده داروی ــانی، ف ــن انس آلبومی
اســتفاده از روش هــای نویــن کروماتوگرافــی مــاده مؤثــره پروتئینــی آلبومیــن از پالســمای 

می گــردد. اســتخراج  اهداکننــدگان 
محلول هــای حــاوی آلبومیــن در درمــان فــوری کمــی حجــم خــون همــراه یــا بــدون شــوک، کمــی 
پروتئیــن خــون در بیمارانــی کــه دچــار ســوختگی های شــدید شــده اند، بــه منظــور حفــظ حجــم 
پالســما و غلظــت پروتئیــن و جلوگیــری از غلیــظ شــدن خــون، بــه عنــوان داروی کمکــی بــرای 
رقیــق نمــودن خــون در اعمــال جراحــی بــای پــس قلبــی  - عروقــی و همچنیــن بــرای کنتــرل خیــز 
در نفــروز حــاد یــا ســندرم حــاد نفروتیــک در بیمارانــی کــه بــه درمــان پاســخ نمی دهنــد، بــه عنوان 
داروی کمکــی در درمــان ســندرم زجــر تنفســی در بزرگســاالن و نیــز در درمــان کمکــی پانکراتیــک 
ــورت  ــه ص ــن ب ــظ آلبومی ــول غلی ــود. محل ــرف می ش ــکم مص ــره ش ــل حف ــای داخ ــا عفونت ه ی
کمکــی در درمــان بیمــاران تحــت همودیالیــز و نارســایی حــاد کبــدی و زیــادی بیلی روبیــن خــون 

نــوزادان مصــرف می شــود.

آلبومین انسانی 20%

۱6۰,۰۰۰ ویال 

۱3۹3

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان شوک های ناشی از کاهش میزان )حجم( خون	 
به عنوان جایگزین و حجم دهنده خون در مواد اضطراری	 
بــه عنــوان داروی کمکــی در درمــان برخــی بیمار هــا از جملــه درمــان ســندرم زجــر تنفســی 	 

بزرگســاالن، پانکراتیــک یــا عفونت هــای داخــل حفــره شــکم
محلــول غلیــظ آلبومیــن بــه عنــوان درمــان کمکــی در بیمــاران تحــت همودیالیــز و نارســایی 	 

ــوزادان ــن خــون ن ــادی بیلی روبی ــدی و زی حــاد کب

دسته بندی: مشتقات خون و پالسما  	
طبقه بندی: بیولوژیک 	
منشاء بیولوژیکی: پالسما انسانی 	
نوع عرضه: ویال 50 و 100 میلی گرمی استریل 	
فرم نهایی: ویال حاوی محلول برای انفوزیون 	
	  Human Albumin :اسم ژنریک
	 Albinux :اسم برند
	 Human Albumin :ماده موثره
	 Albiomin :داروی برند مشابه
نوع مصرف: تزریق آهسته داخل وریدی   	
مصرف کنندگان: کودکان و بزرگسال 	

مزایای رقابتی:
تنها تولید کننده در خاورمیانه 	 
استفاده از تکنولوژی نوین	 
قیمت کامال رقابتی  	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 IRFDA

بخش: داروهای بیولوژیک



دارو و سالمت
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فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای بیولوژیک

شرکت مدوک زیست دارو
www.medvac.ir

معرفی محصول:
 IVIG .ایمونوگلوبولیــن وریــدی فــرآورده دارویــی قابــل تزریــق مشــتق از پالســمای انســانی اســت
ــه  ــرای تقویــت سیســتم ایمنــی و مقابل ــوع IgG ب یــک درمــان جایگزیــن پروتئیــن پالســما از ن
ــد  ــی تولی ــا توانای ــدن هســتند و ی ــی ب ــود ایمن ــار کمب ــه دچ ــرادی اســت ک ــا در اف ــا بیماری ه ب

ــد.  ــادی خــود را از دســت داده ان آنتی ب

  )IVIG( 5% ایمونوگلوبولین وریدی  

۱6۰,۰۰۰ ویال 

۱3۹3

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

جلوگیری از عفونت در كودكان مبتال به ایدز	 
کاهــش احتمــال بــروز و شــدت عفونــت سیســتمیك و كاهــش واكنــش میزبــان بــر علیــه پیونــد 	 

در پیونــد مغز اســتخوان
درمــان بیمــاران مبتــال بــه نقــص سیســتم ایمنــی، پورپــورای ترومبوســیتوپنیك ایمنــی، لوســمی 	 

لنفوســیتیك مزمــن ســلول های B، ســندرم كاواســاكی

دسته بندی: ایمونوگلوبولین ها  	
طبقه بندی: بیولوژیک 	
منشاء بیولوژیکی: پالسما انسانی 	
نوع عرضه: ویال 50 و 100 میلی گرمی استریل 	
فرم نهایی: ویال حاوی محلول برای انفوزیون 	
	  Human normal immunoglobulin :اسم ژنریک
	 Replinex :اسم برند
	 Human normal immunoglobulin :ماده موثره
	 Intratect :داروی برند مشابه
نوع مصرف: تزریق آهسته داخل وریدی    	
مصرف کنندگان: کودکان و بزرگساالن 	

مزایای رقابتی:
تنها تولید کننده در خاورمیانه 	 
استفاده از تکنولوژی نوین	 
قیمت کامال رقابتی  	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 IRFDA



دارو و سالمت
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فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای بیولوژیک

شرکت ایمن واکسن البرز
www.imenvaccine.com

معرفی محصول:
ــری کلســتریدیوم  ــه توســط باکت ــی اســت ک ــن ســم عصب ــک پروتئی ــوم )BoNT( ی ســم بوتولین
ــه آن تولیــد می شــود. ایــن ســم از آزاد شــدن انتقال دهنــده  ــوم و گونه هــای وابســته ب بوتولین
عصبــی اســتیل کولیــن از انتهــای آکســون در محــل اتصــال عصبی-عضالنــی جلوگیــری می کنــد 
ــرای اهــداف  ــه صــورت تجــاری ب ــن ســم ب ــه می شــود. ای ــج شــدن عضل و در نتیجــه باعــث فل
G تــا A پزشــکی و زیبایــی اســتفاده می شــود. هفــت نــوع اصلــی ســم بوتولینــوم انــواع

ــاری در  ــه ایجــاد بیم ــادر ب ــواع A و B ق ــده می شــوند. ان )A, B, C1, C2, D, E, F and G( نامی
انســان هســتند و همچنیــن بــرای کاربردهــای تجــاری و پزشــکی اســتفاده می شــوند. محصــول 

حاضــر )بوتولینیــوم توکســین نــوع A( مشــابه برنــد Dysport اســت.

A بوتولینیوم توکسین نوع

5۰۰,۰۰۰ ویال 5۰۰ واحدی و 5۰۰,۰۰۰ ویال 3۰۰ واحدی

۱3۹3

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــر  	 پزشــکی )بزرگســاالن(: درمــان اسپاســم های عضالنــی مختلــف، تعریــق بیــش از حــد زی
بغــل، ســردرد مزمــن میگرنــی

زیبایــی: کاهش چین و چروک صورت 	

	  GMP تولید : تولید و خالص شده از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تحت شرایط
نوع عرضه: کیک لیوفیلیز شده 500 و 300 واحدی 	
طریقه مصرف: تزریقی 	

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی در عین مشخصات کیفی مطابق با جدیدترین مونوگراف فارماکوپه اروپا

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
تحت تایید مقررات PICS/GMP ایران

 نام تجاری: دیستون



دارو و سالمت

5۴55

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای بیولوژیک

شرکت نیک پایا کارن فارمد
www.nikpaya.com

معرفی محصول:
قــرص آلگوفیــل نوعــی قــرص مکمــل بــر پایــه جلبــک کلرالســت کــه حــاوی بیــش از 50 درصــد 
پروتئیــن، 1۸ نــوع آمینواســید )شــامل تمــام آمینواســیدهای ضــروری(، طیــف وســیعی از انــواع 
ویتامین هــا، مــواد معدنــی، اُمــگا3، اُمــگا6، فاکتــور رشــد )CGF( و انــواع آنتــی اکســیدان ها و 
ریزمغذی هــای مفیــد دیگــر اســت. نــام ژنریــک اختصاصــی مکمــل تغذیــه ای رژیمــی اســت کــه 

از ریــز جلبــک chlorella vulgaria تهیــه شــده اســت.

بیومس خشک و فرآورده قرص فشرده جلبک های سبز-آبی گرید مکمل دارویی

۴ تن بیومس خشک، معادل تقریبی ۱3۰,۰۰۰ قوطی ۱۰۰ عددی

۱3۹7

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

تامیــن ریــز مغذی های مورد نیاز بدن	 
کم کردن ســرعت پیر شــدن ســلول ها با باال بردن قدرت رشــد آن ها	 
کاهش وزن با بهبود گوارش و جذب مواد و افزایش چربی ســوزی	 

شلک دارویی: قرص 300 میلی گرم 	
ــک  	 ــرم جلب ــته بندی: قوطی هــای 100 و 30 عــددی هــر قــرص حــاوی 300میلی گ ــلک بس ش

کلــورال وولگاریــس
نحوه مصرف: خوراکی  	

مزایای رقابتی:
قیمت پایین و کیفیت باال	 
درصد محتوای پروتئینی باال )بیش از 50 درصد( در مقایسه با رقبا	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.
 نام تجاری: اسپیرولینا و کلرال
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فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی
بخش: داروهای بیولوژیک

فرموالسیون انواع داروهای سرطانی

شرکت نانو فناوران دارویی الوند
www.Nikpaya.com

معرفی محصول:
شــرکت نانــو فنــاوران دارویــی الونــد بــا در دســت داشــتن فرموالســیون انــواع داروهــا بــه تولیــد 

آن هــا می پــردازد. فرموالســیون داروهــای ســاخت ایــن شــرکت عبارتنــد از:

۱3۹۰
سال تاسیس:

کمتر از 5۰۰ هزار دالر

قرص انتریک کوتد مایکوفنولیک اسید )مرولیک(: 7.۱۰۴.۰۰۰ قرص	 
قرص پودر لیوفیلیزه استریل تزریقی داکتینومایسین )داکتوما(:  ۱۱.۴۰۰ ویال	 
محلول استریل تزریقی متوترکسات )رکسیمد(:   ۱۰۰.۰۰۰ ویال	 
پودر لیوفیلیزه تزریقی وریکونازول )ریکانزا(:     بیش از 6۰.۰۰۰ ویال	 
پودر لیوفیلیزه تزریقی بنداموستین )بندانیت(:     56.۰۰۰ ویال	 
پودر لیوفیلیزه تزریقی کسپوفانژین )لتوکان(:  ۱37.۰۰۰ ویال	 
پودر لیوفیلیزه تزریقی آزاسیتیدین )لوکازا(:  3۰.۰۰۰ ویال	 
ویال الوپم:  ۴۲.۰۰۰ ویال	 
ویال الوکید )بورتزومیب( ۳/۵ میلی گرم:  35.۰۰۰ ویال	 

سابقه صادراتی:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: ظرفیت تولید ساالنه:
قزاقستان، عمان، عراق و سوریه

معادل برند خارجیتوضیحاتنام دارو

قرص انتریک کوتد مایکوفنولیک 
اسید )مرولیک(

مرولیک یک داروی ژنریک و سرکوب کننده 
سیستم ایمنی است که پس از پیوند مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مایفورتیک

پودر لیوفیلیزه استریل تزریقی 
داکتینومایسین )داکتوما(

داکتوما یک داروی ژنریک و ضد سرطان است که 
در درمان انواع سرطان های بافت سخت استفاده 

می شود.
کازموژن

محلول استریل تزریقی 
متوترکسات )رکسیمد(

رکسیمد یک داروی ژنریک و  ضد سرطان است 
که در درمان انواع سرطان های بافت سخت و 

سرطان های خون مورد استفاده است.
ندارد

پودر لیوفیلیزه تزریقی 
وریکونازول )ریکانزا(

ریکانزا یک داروی ژنریک است. این داروی ضد 
قارچ جهت درمان مبتالیان به عفونت های 

قارچی بیمارستانی مصرف می شود.
ویفند

پودر لیوفیلیزه تزریقی 
بنداموستین )بندانیت(

بندانیت داروی ژنریک و ضد سرطان است که در 
انواع خاصی از سرطان های خون کاربرد دارد.

تریندا

پودر لیوفیلیزه تزریقی 
کسپوفانژین )لتوکان(

لتوکان یک داروی ژنریک و ضد قارچ است که 
در مبتالیان به عفونت های قارچی بیمارستانی 

مصرف می شود.
کانسیداز

پودر لیوفیلیزه تزریقی 
آزاسیتیدین )لوکازا(

لوکازا یک داروی ژنریک و یک محصول ضد 
سرطان است که در درمان نوع خاصی از 

سرطان های خون استفاده می شود.
ویدازا

ویال الوپم
این دارو یک داروی ژنریک و یک محصول ضد 
سرطان است که در انواع خاصی از سرطان های 

ریه کاربرد دارد.
آلیمتا

ویال الوکید )بورتزومیب( 3/5 
میلی گرم

بورتزومیب یک داروی ژنریک و یک محصول ضد 
سرطان است که در انواع خاصی از سرطان های 

خون کاربرد دارد.
ولکید

کاربـــــــــــرد:

کاربردنام دارو

قرص انتریک کوتد مایکوفنولیک اسید 
)مرولیک(

پیشگیری از رد پیوندهای کلیه بعد از پیوند 
)بزرگسال(

پودر لیوفیلیزه استریل تزریقی 
داکتینومایسین )داکتوما(

درمان سرطان های ویلمز، سارکوم یوئینگ، 
ابدومیوسارکوما و سرطان های بیضه

محلول استریل تزریقی متوترکسات 
)رکسیمد(

درمان لوسمی لیمفوسایتیک حاد، لنفوم غیر 
هاجکین، سرطان های سینه، سر و گردن و ریه، 

استئوسارکوما در بزرگساالن

پودر لیوفیلیزه تزریقی وریکونازول )ریکانزا(
درمان عفونت های کاندیدیایی و اسپرژیولوس 

مهاجم بستری در بیمارستان )بزرگساالن(

پودر لیوفیلیزه تزریقی بنداموستین 
)بندانیت(

درمان لوسمی لنفوئید مزمن و لنفوم غیر هاجکین 
در بزرگساالن
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مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

درمان عفونت های قارچی بزرگسال بستری در پودر لیوفیلیزه تزریقی کسپوفانژین )لتوکان(
بیمارستان

درمان سندرم میلودیسپالستیک، لوسمی حاد پودر لیوفیلیزه تزریقی آزاسیتیدین )لوکازا(
میلوئیدی در بزرگساالن

درمان مزوتلیوما و نوع خاصی از سرطان های ریه ویال الوپم
در بزرگساالن

درمان مالتیپل میلوما و منتل سل لنفوماویال الوکید )بورتزومیب( 3/5 میلی گرم

کاربردنام دارو

قرص انتریک کوتد مایکوفنولیک اسید 
)مرولیک(

قرص خوراکی با پوشش روده ای در جعبه های 120 
عددی حاوی 12 بلیستر

پودر لیوفیلیزه استریل تزریقی 
داکتینومایسین )داکتوما(

ویال 10R حاوی پودر لیوفیلیزه استریل

محلول استریل تزریقی متوترکسات 
)رکسیمد(

ویال2R  و 10R حاوی محلول تزریقی استریل

ویال 20R حاوی پودر لیوفیلیزه استریلپودر لیوفیلیزه تزریقی وریکونازول )ریکانزا(

پودر لیوفیلیزه تزریقی بنداموستین 
)بندانیت(

ویال 20R, 10R حاوی پودر لیوفیلیزه استریل

ویال 50R حاوی پودر لیوفیلیزه استریلپودر لیوفیلیزه تزریقی کسپوفانژین )لتوکان(

__پودر لیوفیلیزه تزریقی آزاسیتیدین )لوکازا(

ویال 50R, 10R حاوی پودر لیوفیلیزه استریل   ویال الوپم

ویال 10R حاوی پودر لیوفیلیزه استریلویال الوکید )بورتزومیب( 5/3 میلی گرم

مزایانام دارو

قرص انتریک کوتد مایکوفنولیک اسید 
)مرولیک(

• قیمت مناسب نسبت به نمونه مشابه خارجی

• آزادسازی دارو در روده مشابه با برند بر اساس 
مطالعات بالینی

• قیمت مناسب نسبت به نمونه مشابه خارجیپودر لیوفیلیزه تزریقی وریکونازول )ریکانزا(

پودر لیوفیلیزه استریل تزریقی داکتینومایسین 
)داکتوما(- محلول استریل تزریقی متوترکسات 
)رکسیمد(- پودر لیوفیلیزه تزریقی بنداموستین 
)بندانیت(- پودر لیوفیلیزه تزریقی کسپوفانژین 

)لتوکان(- پودر لیوفیلیزه تزریقی آزاسیتیدین 
)لوکازا(- ویال الوپم- قرص انتریک کوتد 

مایکوفنولیک اسید )مرولیک(

• قیمت مناسب نسبت به نمونه مشابه خارجی
•انجام مطالعات فیزیکوشیمایی مقایسه با برند

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
ــازول  ــی وریکون ــزه تزریق ــودر لیوفیلی ــد PIC/S و دو دارو پ ــورد تأیی ــا دارای GMP م ــه داروه ــد هم ــط تولی خ

ــز هســتند. ــا نی ــه اروپ ــه اتحادی ــوکان( دارای تأییدی ــی کســپوفانژین )لت ــزه تزریق ــودر لیوفیلی ــزا( و پ )ریکان
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شرکت نانو دارو پژوهان پردیس
www.nanodaru.com

معرفی محصول:
نـــام اختصاصـــی دارو پاکلینـــب و نام ژنریـــک آن پکلی تاکســـل متصل بـــه ذرات آلبومیـــن بـــا 
انـــدازه ذره ای متوســـط 130 نانومتـــر اســـت. پاکلینب بـــه دســته ای از داروهـــای ضـــد ســـرطان 

تحـــت عنـــوان »مشـــتقات تاکســـان« تعلـق دارد.

پودر تزریقی پکلی تاکسل متصل به نانوذرات آلبومین لیوفیلیزه 

7۰,۰۰۰

۱3۹۰

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 ۱,۴۰۲,7۲۲ یورو
سابقه صادراتی:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه و سوریه

 نام تجاری: پاکلینب

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــا، تخمـــدان، لولـــه فالـــوپ و  درمــان انــواع ســرطان ازجملــه: پانکــراس، پســتان، ریــه، مالنومـ
اولیـــه صفاقـی

شـــلک: پـــودر ســـفید مایـــل بـه زرد، اسـتریل و لیوفیلیـــزه جهت تهیـه سوسپانسـیون بـا 20  	
میلی ســـدیم  کلرایـــد 0.۹ درصـــد پیـــش از انفوزیـون وریـدی

اجــزا: هـــر ویـــال حـــاوی 100 میلی گــرم پکلــی تاکســـل و در حـــدود ۹00 میلی گــرم آلبومیــن  	
انسانی است. هـــر میلی لیتـــر از سوسپانســـیون تهیه شده حـــاوی 5 میلی گرم پکلی تاکســـل 

اســت.
فاقد هرگونه حالل شیمیایی	 
به صورت محلول تزریقی داخل وریدی	 

مزایای رقابتی:
اثربخشی بیشتر با تزریق دزهای کمتر
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شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
www.sobhanoncology.com

معرفی محصول:
بورِتـــزومیب بــا نــام تجــاری اصلــی »ِولِکـــید ®« یــک داروی ضــد ســرطان اســت کــه در درمــان 
ــام ســلول پالســما ایجــاد  ــه ن ــول ســفید ب مالتیپــل میلومــا )ســرطانی اســت کــه در نوعــی گلب
ــرطان  ــی س ــه نوع ــت، ک ــن اس ــوم غیرهاجکی ــوع لنف ــک ن ــل )ی ــلول منت ــوم س ــود( و لنف می ش
اســت کــه سیســتم لنفــاوی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد( در بزگســاالن اســتفاده می شــود. 
مــاده مؤثــره ایــن دارو بورتزومیــب اســت و هــر ویــال حــاوی 1 میلی گــرم بورتزومیــب )به صــورت 
مانیتــول اســتر( اســت. فــرآورده بورتزومیــب 3/5 میلی گرمــی شــرکت ســبحان انکولــوژی 
ــس از آماده ســازی جهــت  ــه پ ــزه اســت ک ــودر اســتریل لیوفیلی ــرم پ ــه ف ــک و ب ــرآورده ای ژنری ف

ــز می شــود. ــدی تجوی ــا زیرجل ــدی ی ــق داخــل وری تزری

فرآورده تزریقی استریل لیوفیلیزه بورتزومیب

۱،۴۰۰،۰۰۰ ویال در فاز تزریقی جهت لک محصوالت

۱38۱

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 ۱,۴۰۲,7۲۲ یورو
سابقه صادراتی:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
CIS سوریه، عراق، ونزوئال، فیلیپین، اوگاندا، ویتنام و کشورهای

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان مالتیپل میلوما	 
درمان لنفوم سلول منتل	 

دسته دارویی: آنتی نئوپالستیک )ضد سرطان(، مهارکننده پروتئازوم 	
لیوفیلیــزه  	 اســتریل  پــودر  به صــورت  بورتزومیــب 3/5 میلی گرمــی  ویــال  نــوع عرضــه: 

ســفیدرنگ یــا مایــل بــه ســفید جهــت تزریــق داخــل وریــدی یــا زیرجلــدی

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی	 
دسترسی آسان	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
GMP  گرید A از سازمانت غذا و داروی ایران	 
GMP  عراق، سوریه و اوگاندا	 
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شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
www.sobhanoncology.com

۱،۴۰۰،۰۰۰ ویال در فاز تزریقی جهت لک محصوالت

۱38۱

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 ۱,۴۰۲,7۲۲ یورو
سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
CIS سوریه، عراق، ونزوئال، فیلیپین، اوگاندا، ویتنام و کشورهای

فرآورده تزریقی استریل لیوفیلیزه پمترکسد

معرفی محصول:
ــی( داروی ضــد ســرطان  ــی لیل ــدی شــرکت ال ــا« )تولی ــی »آلیمت ــام تجــاری اصل ــا ن پمترکســد ب
اســت کــه در درمــان ســرطان ریــه بــا یاخته هــای غیرکوچــک و غیربشــره ای و درمــان مزوتلیومــای 
ــال پمکســد 100  ــره ایــن دارو پمترکســد اســت و هــر وی بدخیــم اســتفاده می شــود. مــاده مؤث
ــرآورده پمترکســد  ــرم پمترکســد )به صــورت پمترکســد دی ســدیم( اســت. ف حــاوی 100 میلی گ
شــرکت ســبحان آنکولــوژی بــا نــام تجــاری پمکســد® و بــه فــرم پــودر اســتریل لیوفیلیــزه بــرای 

تهیــه محلــول غلیــظ اســت کــه جهــت انفوزیــون داخــل وریــدی تجویــز می شــود.

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
ثبت در سوریه

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان مزوتلیومای بدخیم غیرقابل  برداشت پرده جنب	 
ــا یاخته هــای غیرکوچــک و غیربشــره ای کــه به طــور موضعــی پیشــرفت 	  درمــان ســرطان ریــه ب

کــرده یــا متاســتاز داده انــد

دسته دارویی: آنتی نئوپالستیک )ضد سرطان(، آنتی متابولیت 	
نــوع عرضــه: ویــال پمترکســد 100 و 150 میلی گرمــی حــاوی پــودر لیوفیلیــزه اســتریل  	

ســفیدرنگ یــا مایــل بــه ســفید اســت جهــت تزریــق وریــدی

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی



دارو و سالمت

6667

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت البرز دارو
www.alborzdarouco.com

معرفی محصول:
ایــن محصــول بــه صــورت قــرص آهســته رهــش حــاوی 100 میلی گــرم دارو اســت کــه در طــول 
12 ســاعت آزاد ســازی می شــود. آزادســازی دارو بــه صــورت Diffusion mediated می باشــد، بــه 
ایــن معنــا کــه بــه واســطه ورود حــالل بــه داخــل ماتریکــس و انحــالل دارو ســپس خــروج حــالل 

و دارو از ماتریکــس انجــام می شــود.
قابــل ذکــر اســت ایــن محصــول یــک داروی ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی اســت کــه بــه عنــوان 

مســکن و ضــد درد مفاصــل بــه کار گرفتــه  می شــود.
ایــن محصــول مشــابه داروی برنــد Voltaren آهســته رهــش 100 میلی گــرم از شــرکت نوارتیــس 

می باشد.

قرص دیکلوفناک سدیم ۱۰۰

۱355
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان، سوریه، تاجیکستان، عراق، ونزوئال،  اوگاندا، یمن، افغانستان 

XL نام تجاری: آلفن 

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ســاخت داروی ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی کــه بــه عنــوان مســکن و ضــد درد مفاصــل بــه 
کار گرفتــه  می شــود.

شلک محصول: قرص خوراکی 	
نحوه آزادسازی: آهسته رهش خوراکی  	
اجزا: ولتارن ایکس آر، دیکلوفناک سدیم، آلفن-ایکس ال  	
مصرف کننده: بزرگسال 	

مزایای رقابتی:
کیفیت مناسب	 
قیمت رقابتی 	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
GMP



دارو و سالمت

686۹

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت البرز دارو
www.alborzdarouco.com

معرفی محصول:
ــول  ــه در ط ــرص آهســته رهــش ک ــه صــورت ق ــرم ب ــا دو دوز ۹5 و 47.5 میلی گ ــول ب متوپرول
20 ســاعت آزاد ســازی می شــود. فرموالســیون ایــن دارو نوعــی از رهایــش ماتریکســی اســت کــه 

ــل انجــام فرموالســیون های متعــدد می باشــد. ــه دلی ــی ب واجــد پیجیدگی هــای فن
ایــن محصــول بــه عنــوان بتابالکــر در درمــان فشــار خــون اســتفاده می  شــود و در دســته بندی 

بیماری هــای قلــب و عــروق اســت.

قرص متوپرولول سوکسینات

۱355
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان، سوریه، تاجیکستان، عراق، ونزوئال،  اوگاندا، یمن، افغانستان 

 نام تجاری: متواکستند

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ســاخت قرص متواکســتند به عنوان بتابالکر در درمان فشــار خون

شلک محصول: قرص خوراکی 	
نحوه آزادسازی: آهسته رهش 	
اجزا: متوهگزال، متوپرولول سوکسینات، متواکستند 	

مزایای رقابتی:
کیفیت مناسب	 
قیمت رقابتی 	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
GMP



دارو و سالمت

7۰7۱

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت روناک
www.ronakpharm.com

معرفی محصول:
ــان  ــوان داروی کمکــی در درم ــه عن ــه ب ــال اســت ک ــل شــالته کننده فع ــک عام دفروکســامین ی
مســمومیت بــا آهــن بــه کار بــرده می شــود. ایــن دارو همچنیــن بــرای تســریع دفــع آهــن مصــرف 
می شــود. دفروکســامین از راه تزریــق وریــدی، عضالنــی و یــا داخــل صفاقــی بــرای کنتــرل تجمــع 
آلومینیــم در اســتخوان، در مبتالیــان بــه نارســایی کلیــه و درمــان مســمومیت های عصبــی و یــا 

ناهنجاری هــای اســتخوانی در بیمــاران تحــت دیالیــز بــه کار بــرده می شــود.

پودر تزریقی لیوفیلیزه دفروکسامین مزیالت 500 میلی گرم

۱38۱
سال تاسیس:

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

داروی کمکــی در درمــان مســمومیت بــا آهــن، تســریع دفــع آهــن و کنتــرل تجمــع آلومینیــوم 
در اســتخوان

ــاده  ــی(، آب مقطــر )م ــه اصل ــی اولی ــاده داروی ــالت )م ــزای دارو: شــامل دفروکســامین مزی اج
جانبــی(

مزایای رقابتی:
عدم تولید به روش پودر پرکنی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو ایران	 
GMP Certification از سازمان غذا و دارو ایران	 



دارو و سالمت

7۲73

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت روناک
www.ronakpharm.com

معرفی محصول:
ــدروژن کــه عامــل اســیدی  ــد و هی ــد می کنن ــه اســید تولی در معــده ســلول هایی وجــود دارد ک
اســت را داخــل معــده تزریــق می کننــد. بــه ایــن ســلول ها پمپ هــای هیدروژنــی گفتــه می شــود. 
پنتوپــرازول جــزء دســته داروهایــی اســت کــه پمــپ هیــدروژن را مهــار می کننــد و در واقــع اجــازه 
تولیــد اســید معــده را نمی دهنــد. یکــی از عوامــل محافظت کننــده در بــدن اســید معــده اســت 
کــه عــالوه بــر کمــک بــه هضــم غــذا، باعــث از بیــن رفتــن میکروب هــا و ویروس هایــی می شــود 
کــه از راه گــوارش وارد بــدن می شــوند. پنتوپــرازول بــا کاهــش اســید معــده مقاومــت بــدن را 
ــواد  ــوص م ــتری در خص ــت بیش ــد مراقب ــن دارو بای ــرف ای ــورت مص ــد و در ص ــش می ده کاه

غذایــی مصرفــی کــرد.

پودر تزریقی لیوفیلیزه پنتوپرازول سدیم 40 میلی گرم

۱38۱
سال تاسیس:

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

GERD درمان کوتاه مدت ازوفاژیت فرسایشــی یا بیماری

مواد اولیه: مانیتول، سدیم هیدروکساید، دی سدیم ادتآ دی هیدرات، ترومتامین

مزایای رقابتی:
استفاده از فناوری پیشرفته لیوفیلیزه و به صورت عاری از آب

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو ایران	 
GMP Certification از سازمان غذا و دارو ایران	 



دارو و سالمت

7۴75

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت داروسازی آوه سینا
www.avicenna.ir

معرفی محصول:
دفریپــرون داروی خوراکــی شــالت کننده آهــن اســت. دفریپــرون کــه دارای 2 عامــل شــالت کننده 
اســت، بــرای دفــع آهــن اضافــی کــه بــه دلیــل تزریق مکــرر خــون در بدن بیمــار )تاالســمی( تجمع 
یافتــه، مصــرف می گــردد. مصــرف دفریپــرون بــرای بیمارانــی تجویــز می گــردد کــه دفروکســامین 

در آن هــا منــع مصــرف دارد و یــا درمــان بــا دفروکســامین به تنهایــی ناکافــی اســت.

قرص انتریک دفریپرون ۵۰۰ میلی گرمی

۱38۰
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
سوریه، افغانستان

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان بــار اضافــه آهــن در بیمــاران تاالســمی کــه داروی دزفــری اکســامین در آن هــا مؤثــر 
نیســت

	  Deferiprone، Microcrystalline Cellulose )PH102(، Purified :اجــزا فرموالســیون
talc، Colloidal Silicon Dioxide، Polyethylene Glycol 6000، Magnesium Stea-

rate و ...
نوع عرضه: قرص 500 میلی گرمی 	
طبقه بندی دارویی: آنتاگونیست های فلزات سنگین 	



دارو و سالمت

7677

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
www.varianpharmed.com

معرفی محصول:
تریپتورلیــن اســتات آنالــوگ هورمــون آزادکننــده گنادوتروپیــن )GnRH( اســت. تریپتورلیــن یــک 
آگونیســت GnRH بــوده، لــذا مصــرف آن موجــب تحریــک مــداوم هیپوفیــز و مهــار ترشــح 
ــز می شــود. عــدم ترشــح  ــه ایــن سیســتم مثــل FSH و LH از هیپوفی هورمون هــای وابســته ب
ایــن دو هورمــون موجــب مهــار ترشــح هورمون هــای جنســی ماننــد تستوســترون و اســتروژن 
از غــدد جنســی می شــود. بــا توجــه بــه ایــن مســئله می تــوان از تریپتورلیــن در درمــان ســرطان 
پروســتات، اندومتریوزیــس، بلــوغ زودرس، ســارکومای رحــم و همچنیــن به عنــوان محــرک 

ــرد. ــد IVF اســتفاده ک ــذاری و در فرآین تخمک گ

داروی تزریقی پیوسته رهش In situ Froming با رهایش یک ماهه تریپتورلین 

استات 3.75 میلی گرم

۱388
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
سوریه

 نام تجاری: واریوپپتیل 3.75

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان ســرطان پروســتات، اندومتریوزیــس، بلــوغ زودرس، ســارکومای رحــم و همچنیــن 
IVF فرآینــد  در  و  تخمک گــذاری  محــرک  به عنــوان 

نــوع عرضــه: دو  عــدد ســرنگ از پیــش پرشــده؛ ســرنگ اول دارای پــودر استریل شــده از دارو  	
و ســرنگ دوم حــاوی حــالل پلیمــری

	  In-Situ( ســامانه دارورســانی: بــه صــورت تشکیل شــونده در موضــع بــه روش خــروج حــالل
Forming( کــه به صــورت کنترل شــده رهایــش دارو  از ایــن سیســتم انجــام می شــود )بــازه 

زمانــی 2۸ روزه(.



دارو و سالمت

787۹

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
سوریه

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
www.varianpharmed.com

معرفی محصول:
آزادکننــده  نــام هورمــون  بــه  اســت کــه شــبیه هورمونــی  تریپتورلیــن  حــاوی  واریوپپتیــل 
گنادوتروپیــن )آنالــوگ GnRH( اســت. ایــن یــک فرمــول طوالنــی اثــر اســت کــه بــرای تحویــل 
آهســته 11.25 میلی گــرم تریپتورلیــن در یــک دوره ســه ماهــه )چهــار هفتــه( طراحــی شــده و بــا 

ــد. ــل می کن ــدن عم ــی در ب ــون جنس ــطح هورم ــش س کاه

۱388
سال تاسیس:

داروی تزریقی پیوسته رهش In situ Froming با رهایش سه ماهه تریپتورلین پاموات 

 نام تجاری: واریوپپتیل 11.2511.25 میلی گرم

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــا کاهــش  ــه دلیــل کاهــش ســطوح LH و FSH  ب ســرکوب اســتروئیدوژنز تخمــدان و بیضــه ب
بعــدی ســطح تستوســترون )مــرد( و اســتروژن )زن(

نــوع عرضــه: دو  عــدد ســرنگ از پیــش پــر شــده؛ ســرنگ اول دارای پــودر استریل شــده از  	
دارو و ســرنگ دوم حــاوی حــالل پلیمــری

	 In- ( ــه روش خــروج حــالل ــانی: به صــورت تشکیل شــونده در موضــع ب ــامانه دارورس س
Situ Forming( کــه بــه صــورت کنترل شــده رهایــش دارو از ایــن سیســتم انجــام می شــود 

)بــازه زمانــی ۸4 روزه )3 ماهــه((.



دارو و سالمت

8۰8۱

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
سوریه

داروی تزریقی پیوسته رهش In situ Froming با رهایش یک ماهه لوپروالید 7.5 

میلی گرم

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد
www.varianpharmed.com

معرفی محصول:
 )GnRH لوپرورلیــن کــه شــبیه بــه هورمونــی بــه نــام هورمــون آزادکننــده گنادوتروپیــن )آنالــوگ
اســت، یــک فرمــول طوالنــی اثــر اســت کــه بــرای تحویــل آهســته 7.5 میلی گــرم لوپرورلیــن در 
یــک دوره یک ماهــه )چهــار هفتــه( طراحــی شــده و بــا کاهــش ســطح هورمــون جنســی در بــدن 
عمــل می کنــد. لوپرومریــس بــرای درمــان ســرطان پروســتات پیشــرفته موضعــی و وابســته 
بــه هورمــون به تنهایــی یــا در طــول و بعــد از پرتودرمانــی اســتفاده  می شــود. همچنیــن بــرای 
درمــان ســرطان پروســتات وابســته بــه هورمــون کــه بــه ســایر قســمت های بــدن گســترش یافتــه 

اســت )ســرطان متاســتاتیک( اســتفاده می شــود.

۱388
سال تاسیس:

 نام تجاری: لوپرومر 7.5

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــا کاهــش  ــل کاهــش ســطوح LH و FSH ب ــه دلی ســرکوب اســتروئیدوژنز تخمــدان و بیضــه ب
ــرد( و اســتروژن )زن( بعــدی ســطح تستوســترون )م

نوع عرضه: دو عدد ســرنگ از پیش پر شــده اســت، ســرنگ اول دارای پودر استریل شــده  	
از دارو و ســرنگ دوم حاوی حالل پلیمری

	 In-( ســامانه دارورســانی: به صــورت تشــکیل شــونده در موضــع بــه روش خــروج حــالل
Situ Forming( کــه به صــورت کنترل شــده رهایــش دارو از ایــن سیســتم انجــام  می شــود 

)بــازه زمانــی 2۸ روزه(.



دارو و سالمت

8۲83

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت داروسازی زهراوی
www.zahravipharma.com

معرفی محصول:
ایــن دارو در رده داروهــای ســرکوب کننده ایمنــی قــرار دارد. ایمینــورال در جلوگیــری از رد پیونــد 
ــه همــراه کورتیکوســتروئیدها و  ــد مغــز اســتخوان ب ــا ســایر ارگان هــا، پیون ــد، قلــب ی ــه، کب کلی
همچنیــن آرتریــت روماتوئیــد حــاد، درماتیــت آتوپیــک، آلوپســی و پیونــد قرنیــه چشــم بــه کار 

مــی رود. نــام داروی برنــد و مــاده مؤثــره ایــن دارو سیکلوســپورین اســت. 
نحوه عملکرد این دارو نانویی بوده و مصرف کننده آن کودکان و بزرگساالن هستند.

نانو امولسیون سافت ژل سیکلوسپورین با غلظت های 25، 50 و 
100 میلی گرم

حدود 76,5۰۰,۰۰۰ عدد 

۱365

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

ارزی : ۱7۲,۰۰۰ دالر و حجمی ۱,3۱۴,۰۰۰ عدد
سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ارمنستان، عراق، سوریه و افغانستان 

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

جلوگیــری از رد پیونــد کلیــه، کبــد، قلــب یــا ســایر ارگان هــا، پیونــد مغــز اســتخوان بــه همــراه 
کورتیکوســتروئیدها

	 C62H111N11O12 :فرمول شیمیایی
	 g/mol 1202.6 :وزن مولکولی
نوع عرضه: کپسول نرم خوراکی در سه دوز 25، 50 و 100 میلی گرم 	
انحالل پذیری در آب: کم 	
اجــزای فرموالســیون: سیکلوســپورین، الــل، دی اتیلــن گلیکــول، توکوفریــل اســتات،  	

ژالتیــن، ســوربیتول، کرموفــور، البرافیــل، گلیســیرین و ...

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی نسبت به کیفیت باال 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
ایزو ۹001	 
ایزو 45001	 
ایزو 14001	 
ایزو 10002	 
ایزو 10004	 
ایزو 10015	 
ایزو 26000	 
ایزو 27001	 



دارو و سالمت

8۴85

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت داروسازی دکتر عبیدی
www.abidipharma.com

معرفی محصول:
ایــن دارو مهارکننــده بازجــذب نورآدرنالیــن و دوپامیــن اســت. ترکیبــات دارو، بوپروپیــون بــوده 
و فرموالســیون آن بــه روش ماتریکــس طراحــی شــده اســت، بــه گونــه ای کــه ســرعت آزادســازی 
مــاده مؤثــره بوپروپیــون در زمان هــای مشــخص منطبــق بــا داروی رفرنــس آن )زیبــان® 150( 

ــرد. انجــام می گی

قرص پرس شده پیوسته رهش ولبان 150 میلی گرم

۱35۲
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
کره جنوبی، ایتالیا، هند، ازبکستان، تاجیکستان

 نام تجاری: بوپروپیون

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان افســردگی و وســواس اجباری )اعتیاد به دخانیات(

	  Dipharma, Zhejiang Supor Pharmaceuticals( مــواد اولیــه: بوپروپیــون هیدروکلرایــد
Co. Ltd.(، میکروکریســتالین ســلولز، هیدروکســی پروپیــل ســلولز، اســید ســیتریک انیــدر، 
ســدیم متابــی ســولفیت، کلوییــدال انهیــدروس ســیلیکا، کولیــدون SR، اســتئارات منیزیــم 

و ...
شلک دارویی: قرص پیوسته رهش 150 میلی گرمی 	
طبقه بندی دارویی: ضد افسردگی 	



دارو و سالمت

8687

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت داروسازی رها اصفهان
www.rahapharm.com

معرفی محصول:
در بیمــاری صــرع حمــالت تشــنج در اثــر اختــالل جریــان الکتریکــی ســلول های قســمتی از مغــز 
ــه عصبــی ناشــی از اختــالل در فعالیــت الکتریکــی مغــز اســت.  رخ می دهــد. تشــنج یــک حمل
یکــی از داروهــای پرمصــرف در درمــان صــرع داروی کاربامازپیــن اســت. کاربامازپیــن بــا کاهــش 
ــا ســایر داروهــای ضــد  جریــان الکتریکــی غیرطبیعــی ســلول های مغــزی به تنهایــی یــا همــراه ب
صــرع جهــت کاهــش حمــالت تشــنج اســتفاده می شــود. ایــن دارو بــا نــام برنــد جهانــی تگرتــول 

بــه شــل قرص هــای 200 و 400 میلی گرمــی پیوســته رهــش موجــود اســت.

قرص آهسته رهش کاربامازپین 200 و 400 میلی گرم

خط قرص: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد
تگاتارد ۲۰۰: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد
تگاتارد ۴۰۰: 3۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد

۱38۱

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق و افغانستان

 نام تجاری: تگاتارد

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی مانند سوزش و درد شدید عصبی صورت	 
ــا 	  ــرل  برخــی دردهــا ی ــی و کنت ــد بیمــاری دوقطب  درمــان بیماری هــای اعصــاب و روان مانن

اختــالالت خلقــی 
درمان درد نوروژنیک در نورالرژی دیابتی	 
 درمان صرع، داروهای ضد تشنج و درد عصبی	 

نوع عرضه: قرص روکش دار بیضی شل، نارنجی رنگ و  وزن 275 میلی گرم 	
ــه  	 ــق منوگــراف فارماکوپ ــا الگــوی آزادســازی مطاب نحــوه آزادســازی دارو: پیوســته رهــش ب

USP
این قرص به صورت پیوسته رهش طراحی و ساخته شده است.	 
برخــی ترکیبــات: ترکیبــات چــرب نظیــر کارنوباواکــس، مواد هیــدروژل و یــا مواد نامحلــول در آب 	

مزایای رقابتی:
کارایی بهتر دارو و کاهش عوارض جانبی	 
تسهیل رژیم درمانی از نظر میزان دوز تجویزشده	 
آسایش بیشتر بیمار برای مصرف دارو و کاهش فراموشی جهت مصرف دزهای متعدد	 
عدم نیاز به بیدار کردن بیمار در زمان خواب	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت دارو	 
گواهینامه GMP خط جامدات	 
 	 ISO 14001
 	 ISO 45001
 	 ISO 10002
 	 ISO 22000
 	 ISO 9001



دارو و سالمت

888۹

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت زیست اروند فارمد
www.arvandpharmed.com

معرفی محصول:
ــا برنــد  قــرص ژنریــک پیوســته رهــش خوراکــی حــاوی 10 میلی گــرم مــاده موثــره فمپریدیــن  ب
ــن دارو در  ــکای شــمالی اســت. ای ــازار آمری ــود در ب ــادل داروی Ampyra® موج Dalfyra® مع

ــرد.  ــرار می گی ــه M.S مــورد اســتفاده ق ــال ب درمــان اختــالالت حرکتــی بیمــاران مبت

قرص پیوسته رهش فمپریدین

6,5۰۰,۰۰۰ قرص

۱38۴

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 نام تجاری: دالفیرا

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

بهبود مشــکالت حرکتی در بیماران مبتال به ام اس

شلک دارویی: قرص خوراکی 	
نحوه آزادسازی: آهسته رهش )طی 12 ساعت( 	
اجــزای فرموالســیون: فمپریدیــن، هیدروکســی پروپیــل متیــل ســلولز، میکروکریســتالین  	

ســلولز، کلوییــدال ســیلیکون دی اکســاید، الکتــوز مونوهیــدرات و ...

مزایای رقابتی:
 	 Ampyra هم ارز با فرآورده برند اصلی
کیفیت مشابه محصول خارجی	 
قیمت پایین تر نسبت به رقبا 	 



دارو و سالمت

۹۰۹۱

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت داروسازی آریا
www.aryapharm.com

معرفی محصول:
قــرص مزاالزیــن ضدالتهــاب روده ای بــوده و بــرای درمــان و پیشــگیری کولیــت اولســراتیو خفیــف 
و متوســط کاربــرد دارد. ایــن دارو باعــث کاهــش التهــاب، کاهــش خونریــزی و درد شــکمی 
ــن قــرص  ــال را کاهــش می دهــد. ای ــه ســرطان کولورکت ــال ب ــق خطــر ابت ــن طری می شــود و از ای

ــاز می شــود. ــی روده ب ــور از معــده در محیــط قلیای بعــد از عب
ــداد  ــه تع ــنگین ب ــی س ــی پلی اتیلن ــد در قوط ــک کوت ــرم انتری ــا 500 میلی گ ــن آری ــرص مزاالزی ق
ــه  ــک الی ــه درب آن توســط ی ــدد کیســه ســیلیکاژل بسته بندی شــده ک ــک ع ــراه ی ــدد هم 60 ع
آلومینیــوم کامــاًل ســیل می شــود تــا از نفــوذ رطوبــت کامــاًل جلوگیــری بــه عمــل آیــد. ایــن قــرص 

خوراکــی اســت و معــادل داروی برنــد ASACOL® اســت.

انتریک کوتد قرص مزاالزین 500 میلی گرمی

ساالنه 6۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد قرص 

۱36۱

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ضدالتهاب روده ای	 
درمان و پیشــگیری کولیت اولســراتیو خفیف و متوســط	 
کاهــش خطــر ابتــال بــه ســرطان کولورکتــال از طریــق کاهــش التهــاب، خونریــزی و درد 	 

شــکمی 

ــی  	 ــرم مــواد جانب ــن و حــدود 156 میلی گ ــره مزاالزی ــرم مــاده مؤث ــزا دارو: 500 میلی گ اج
دیگــر

نــوع روکــش دارو: روکــش مقــاوم بــه اســید معــده کــه فقــط در PH قلیایــی روده بــزرگ  	
ــد. ــاز آزاد می کن ــر مــورد نی ــاز می شــود و دارو را در محــل اث ب

شــلک دارو: قــرص لوزی شــل بــا رنــگ زرد و نارنجــی و بــا طــول و عــرض ۹/1 × 1۸/1  	
میلی متــر و ضخامــت 5/5 میلی متــر

دارای ۹0 تا 110 درصد مقدار ماده مؤثره درج شده در لیبل	 
این قرص 2 ساعت در محیط اسیدکلریدریک دست نخورده باقی می ماند.	 

مزایای رقابتی:
تولید انحصاری با فرمول خاص

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	USP فارماکوپه ایاالت متحده
 	BP فارماکوپه انگلستان



دارو و سالمت

۹۲۹3

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت مهردارو
www.mehrdarou.com

معرفی محصول:
ایــن دارو کــه از مــاده مؤثــره متیــل فنیــدات ســاخته می شــود، بــرای بیمــاران دچــار عــدم تمرکــز 

و کــودکان بیش فعــال اســتفاده می شــود.
ایــن دارو کــه معــادل داروی برنــد ریتالیــن اســت بــا نــام تجــاری اســتیمدیت شــناخته می شــود 

و بــه صــورت قرص هــای 10 و 20 میلی گرمــی پیوســته رهــش در بــازار عرضــه می گــردد.
قابــل توجــه اســت کــه نســبت پلیمــر در فرموالســیون و اینکــه در چــه مراحلــی از فرموالســیون 
بــه ترکیــب اضافــه شــود از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. تولیــد ایــن دارو دارای ســه مرحلــه 

گرانول ســازی، پــرس و روکــش دار کــردن اســت.
پروفایــل آزادســازی محصــول مشــابه داروی برنــد ریتالیــن به صــورت ماتریســی آهســته رهــش 

ــوده و 7 ســاعته آزاد می گــردد. ب

قرص آهسته رهش متیل فنیدیت 20 میلی گرم

۴,5۰۰

۱363

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 نام تجاری: استیمدیت 20

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان بیش فعالی در کودکان	 
بیماری هــای مغز و اعصاب	 

اجــزا دارو: متیــل فنیدیــت، الکتوزمونــو هیــدرات 200، پــی وی پــی 30K، منیزیــم اســتئارات، 
ــول ۹6 و ... اتان



دارو و سالمت

۹۴۹5

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت مهردارو
www.mehrdarou.com

معرفی محصول:
ایــن دارو کــه از مــاده مؤثــره مزاالزیــن ســاخته می شــود، بــرای بیمــاران دچــار کولیــت اولســراتیو 

اســتفاده می شــود.
ایــن دارو کــه معــادل داروی برنــد آســاکول اســت به صــورت قرص هــای 250 و 500 میلی گرمــی 

عرضــه می شــود.
نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن محصــول تنظیــم زمــان بــاز شــدن دارو بــه نحــوی اســت کــه دقیقــًا 

در انتهــای روده بــزرگ بــاز شــود.

قرص بازشونده در روده ی بزرگ مزاالزین 500 میلی گرم

۲6،6۲8

۱363

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان کولیت اولســراتیو کودکان و بزرگســال

ترکیبــات دارو: مزاالزیــن، نشاســته ذرت، آیروزیــل، پــی وی پــی K30، اســید اســتئاریک، کــراس 
ــوز ســدیم، اودراجیــت S100، رنــگ اســید آهــن زرد، تیتانیــوم دی اکســاید، تــری اتیــل  کارمل

ســیترات و ... 



دارو و سالمت

۹6۹7

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت داروسازی عماد
www.emadmed.com

معرفی محصول:
محصــول پانســمان نانوکریســتال نقــره آجــی کــت، پانســمان ضــد میکروبــی پیشــرفته ای بــرای 
درمــان انــواع زخــم اســت و از الیــاف نایلونــی پوشیده شــده از نانوکریســتال نقــره )1.2 درصــد 

نقــره( تشــکیل شــده اســت.
طریقه مصرف این دارو به صورت موضعی بوده و برند ثبت شده آن Agicoat است.

پانسمان نانوکریستال نقره آجی کت

۱۰ میلیون قطعه ۱۰×۱۰

۱38۱

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آسیای شرقی، آفریقا و عراق

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان طیــف وســیعی از زخم هــا از جملــه زخم هــای ســطحی، فشــاری، وریــدی، دیابتــی، 
تروماتیــک و جراحــی، ســوختگی های درجــه یــک و دو، هرگونــه آســیب ناشــی از تصادفــات و 

محل هــای اهداکننــده و پیونــد ایــده آل

جلوگیری از هرگونه عفونت به دلیل وجود نانوذرات نقره	 
پالسما درمانی به دلیل استفاده از الیاف بافته شده	 
اکسیژن رسانی مناسب زخم و جلوگیری از خشکی زخم	 
دارای نشانگر تعویض )هفت الی چهارده روز نیازی به تعویض پانسمان نیست(	 

مزایای رقابتی:
میــزان نقــره  کمتــر  و درنتیجــه ســمیت کمتــر و MIC/MBC کمتــر در مقایســه بــا دو نمونه  	 

مشــابه در بــازار جهانــی )برنــد اکتــی کت انگلســتان و ســیلورلون امریکا(
دارای دانسیته و سطح تماس باالتر نسبت به دو نمونه مشابه در بازار جهانی	 
دارای تأثیر مثبت بر تقویت پالسمادرمانی	 
قیمت پایین تر نسبت به دو محصول مشابه در بازار جهانی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO10993-10
 	ISO10993-5
 	ISO 10993-11
گواهینامه ایزو 13485	 
گواهی CE )تا تاریخ 19 اکتبر 2021(	 
گواهی نانومقیاس	 



دارو و سالمت

۹8۹۹

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت یاس دارو
www.yasdaru.co.ir

معرفی محصول:
ــه  ــری ب ــران و عصاره گی ــس ای ــی کانابی ــای بوم ــای منتخــب از توده ه ــا اســتفاده از ژنوتیپ ه ب
ــه  ــی تهی ــه شــل اســپری زیرزبان روش حــالل شــتاب یافته و ســپس فرموالســیون دارو، دارو ب
ــادی از  ــی تعــداد زی ــا اســتفاده از یــک داروی گیاهــی بتــوان دردهــای عضالن ــا ب شــده اســت ت

ــود بخشــید. ــاد را بهب ــرک اعتی بیمــاران MS، بیمــاران ســرطانی و بیمــاران در حــال ت

اسپری زیر زبانی 10 میلی لیتری 

۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱377

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

جهت برطرف کردن اسپاسم ها و دردهای عظالنی نام تجاری: ساتینکس

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

برطــرف کــردن اسپاســم ها و دردهــای عضالنــی در بیمــاران MS، ســرطانی و افــراد در حــال 
ــاد ــرک اعتی ت

اجزا فرموالسیون: عصاره تعیین مقدار شده کانابیس و اسانس های خوراکی 	
نوع عرضه: محلول با جذب سیستمیک زیرزبانی 10 میلی لیتری 	
طبقه بندی دارویی: داروهای ضد درد برزگساالن 	

مزایای رقابتی:
تولید دارو برای اولین بار در ایران



دارو و سالمت

۱۰۰۱۰۱

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت رستا ژن دارو
www.rastagene.com

معرفی محصول:
تیکوپالنیــن یــک آنتــی بیوتیــک گلیکوپپتیــدی اســت کــه در پیشــگیری و درمــان عفونت هایــی 
کــه بــا باکتری هــای گــرم مثبــت مثــل اســتافیلوکوکوس اورئــوس مقــاوم بــه متی ســیلین، 
اســتافیلوکوکوس اپیدرمیدیــس، انتروکوکــوس فکالیــس و کلســتریدیوم دیفیســیل رخ می دهد، 

نقــش دارد. مکانیســم اثــر آن مهــار ســنتز دیــواره ســلولی باکتــری اســت.
تیکوپالنیــن یــک فــرآورده خــاص دارویــی اســت کــه بــا اســتفاده از فرآینــد لیوفیلیزاســیون 
تولیــد می گــردد. لیوفیلیزاســیون )LYOPHILIZATION OR FREEZE DRYING( یــک روش 
ــا و  ــا و باکتری ه ــک، ویروس ه ــواد بیولوژی ــودن داروهــای حســاس، م پیشــرفته در خشــک نم
بافت هــای موجــودات زنــده می باشــد. در ایــن روش خشــک کــردن بــه جــای اســتفاده از حــرارت 
از بــرودت اســتفاده می گــردد و بــا اســتفاده از خــال آب موجــود در نمونــه از حالــت جامــد 
ــاس  ــیار حس ــن دارو بس ــه ای ــا ک ــود. از آنج ــد( می ش ــل )تصعی ــار تبدی ــاز بخ ــه ف ــتقیما ب مس
بــه هیدرولیــز اســت، لــذا می بایســت مقــدار آب موجــود در آن حداکثــر تــا % 1/5 باشــد وگرنــه 
دچــار واکنش هــای تخریبــی شــده و خــواص دارویــی خــود را از دســت می دهــد. از آنجــا کــه 
ایــن دارو بــه روش هــای معمــول خشــک کــردن همچــون حــرارت بســیار حســاس می باشــد لــذا 
می بایســت از تکنیک هــای پیشــرفته همچــون لیوفیلیزاســیون در فرموالســیون آن اســتفاده 

گــردد.

Teicoplanin پودر لیوفیلیزه ی تزریقی

۱3۹۲
سال تاسیس:

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

آنتــی بیوتیک )گلیکوپپتید(	 
ــو وانکومایســین در عفونت هــای جــدی ناشــی از باکتری هــای 	  ــوان آلترناتی ــه عن اســتفاده ب

گــرم مثبــت کــه بــه دیگــر داروهــا پاســخ نمی دهنــد
اســتفاده بــه عنــوان آلترناتیــو وانکومایســین یــا مترونیــدارول در کولیــت همــراه بــا مصــرف 	 

آنتــی بیوتیــک
اســتفاده در عفونــت پوســت و بافــت نــرم پیچیــده، مفصــل و اســتخوان، دســتگاه ادراری 	 

پیچیــده
اســتفاده در بیمــاران تحــت دیالیز صفاق پریتونیــت یا عفونت و التهاب صفاقی	 
پیشــگیری از بروز عفونت با MRSA در جراحی های ارتوپدی	 
درمان خوراکی در عفونت کلســتریدیوم دیفیســیل مرتبط با اســهال و کولیت	 

	 TEICOPLANIN, NACL, NAOH, HCL :اجزای فرموالسیون
نوع عرضه: ویال های 200 و 400 میلی گرمی 	
شلک دارویی: پودر لیوفیلیزه برای تزریق 	
	 RTARGOCID :نام داروی برند
	 Teicomix :نام برند



دارو و سالمت

۱۰۲۱۰3

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت تدبیر کاالی جم
www.tadbirkala.ir

معرفی محصول:
ــام تجــاری قــرص  ــا ن ایــن محصــول، فرموالســیون قــرص پیوســته رهــش پتاســیم ســیترات ب

یــورکا پیوســته رهــش 10 می باشــد.
ایــن دارو جهــت پیشــگیری و درمــان ســنگ های اوراتــی و سیســتئینی در کلیــه اســتفاده می شــود 

و اجــزای فرموالســیون آن شــامل مــاده مؤثــره، کارناباواکــس و منیزیم اســتئارات می باشــد.
نــام داروی برنــد ایــن محصــول MEQ 10 UROCIT-K و نــام ژنریــک آن پتاســیم ســیترات اســت. 

همچنیــن فــرم نهایــی دارو و مصــرف آن بــه صــورت قــرص پیوســته رهــش اســت.

قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات

۱377
سال تاسیس:

 نام تجاری: یورکا

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــزاالت  ــوی اگ ــراه ســنگ های کلســیمی، ســنگ های کلی ــه هم ــوی ب ــوالر کلی ــان اســیدوز توب درم
کلســیمی همــراه با هایپوســیتراتوری و بــا هراتیولــوژی، ســنگ های اوریــک اســیدی بــا و یــا 

بــدون ســنگ های کلســیمی

مقیاس تولید )بچ سایز( : 100,000 	
ماده مؤثره: کارناباواکس، منیزیم استئارات 	
نوع عرضه: قرص پیوسته رهش در بسته بندی 100 عددی جعبه ای 	
خواص ویژه: آزاد شدن طوالنی مدت دارو در مدت زمان حدود 12 ساعت 	
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۱۰۴۱۰5

فصل اول | داروهای بیوتکنولوژی و شیمیایی

شرکت تدبیر کاالی جم
www.tadbirkala.ir

معرفی محصول:
ایــن محصــول فرموالســیون قــرص پیوســته رهــش کوئتیاپیــن فومــارات می باشــد کــه در درمــان 
 ،HPMC بیماری هــای اعصــاب و روان کاربــرد دارد و اجــزای فرموالســیون آن شــامل پلیمــر

ــم اســتئارات می باشــد.  ــک و منیزی ــدون، تال ــوز، پوی الکت
خــواص ویــژه آن، آزاد شــدن طوالنی مــدت دارو و اثــر بخشــی آن طــی یــک شــبانه روز می باشــد. 
  SEROQUEL XR برنــد داروی  نــام  و  بــوده  قــرص  به صــورت  دارو  نهایــی  فــرم  همچنیــن 

می باشــد.

قرص پیوسته رهش کوئتیاپین فومارات

۱377
سال تاسیس:

 نام تجاری: ترانکوپین

بخش: فرموالسیون اشکال پیچیده دارویی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و B2B  است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان بیماری های اعصاب و روان

مقیاس تولید: 200,000 عدد 	
ماده مؤثره: پلیمر HPMC، الکتوز، پویدون، تالک، منیزیم استئارات 	
نوع عرضه: قرص پیوسته رهش در بسته بندی 30 عددی جعبه ای 	
خواص ویژه: آزاد شدن طوالنی مدت دارو و اثر خشی آن در یک شبانه روز 	



سلول درمانی و مهندسی بافت
فصل دوم 



سلول درمانی و مهندسی بافت

فرآورده های مهندسی بافت
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آلوگرفت محصوالت بافت نرم   <<<<<<< ۱۱۰   

آلوگرفت محصوالت قلبی فریز شده؛ شامل والو، کوندوئیت سنودرم و سنو ممبران  <<<<<<< ۱۱۲   

۱۱۴ آلوگرفت های استخوانی برشی فراهم آوری شده؛ شامل استریپ، چیپس، کیوب، مچ استیک، بالک، وج  <<<<<<<     

آلوگرفت محصوالت تاندون فریز شده؛ شامل تاندون، تاندون آشیل و تاندون آشیل با کاکانئوس و مینیسک   <<<<<<< ۱۱8   

پرده آمنیوتیک حاوی سلول منجمد؛ جهت درمان زخم دیابتی، سوختگی و زخم های مزمن   <<<<<<< ۱۲۰   

پرده آمنیوتیک فاقد سلول؛ جهت بیماری های ملتحمه و قرنیه چشم   <<<<<<< ۱۲۲   

فرآورده سلول درمانی اتولوگ جهت ترمیم مفاصل   <<<<<<< ۱۲۴   

۱۲6 >>>>>>>  )CP( سلول مزانشیم مشتق از بند ناف جهت بهبود بیماری فلج مغزی   
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۱۱۰۱۱۱

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت
بخش: فرآورده های مهندسی بافت

شرکت همانندساز بافت کیش
www.trcir.com

معرفی محصول:
تولید  پریکاردیوم فرآوری و  انسانی شامل پوست، فاشیا التا و  بافت اهدایی  از  این محصول 
اگمنتیشن  جهت  همچنین  و  لثه  جراحی  اعمال  در   )barrier( سد  عنوان  به  و  است  شده 

)Augmentation( برای هر ضایعه یا نقص بافتی کاربرد دارد. 

آلوگرفت محصوالت بافت نرم

۱38۲
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
انگلستان، ترکیه، آذربایجان، سوریه

 نام تجاری: سنودرم و سنو ممبران
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مداخــالت و اعمــال جراحــی ارتوپــدی، اعصــاب، دهــان، فــک و صــورت، گــوش و حلــق و بینــی، 
پالســتیک ترمیمــی و ....

دندانپزشــکی و پریودنتولوژی

زیست سازگاری کامل با بدن انسان 	 
حفــظ یکپارچگــی ســاختاری بــا کمتریــن آســیب حیــن فــرآوری کــه موجــب حفــظ مولفه هــای 	 

حیاتــی ســاختار ماتریکــس بــرای پیونــد می شــود.
فاقد سلول های اهداکننده و مواد ژنیتیکی	 
فاقد هرگونه آلودگی میکروبی و قارچی پیش از استریل سازی با اشعه گاما  	 
مقاوم در برابر فشار مکانیکی و بخیه زدن 	 
انعطاف پذیری و شل دهی آسان	 
فریــز درای شــده بــا آب باقیمانــده کمتــر از 5 درصــد بــا قابلیــت نگهــداری در دمــای محیــط 	 

بــه مــدت 5 ســال 
قابل جذب در بدن	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IGC از شرکت ISO 13485 )2016( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 14001 )2015( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 45001 )2018( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 9001 )2015( گواهینامه
 	QS از شرکت QSR 21 CFR 820 )cGMP(
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۱۱۲۱۱3

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت
بخش: فرآورده های مهندسی بافت

شرکت همانندساز بافت کیش
www.trcir.com

معرفی محصول:
این محصول از بافت اهدایی انسانی فرآوری و تولید شده است. آلوگراف های دریچه آئورت و 
پولمونری در طیف گسترده ای از جراحی های قلب و عروق کاربرد دارند و برای ترمیم ناهنجاری 
مادرزادی و نارسایی دریچه قلب در  سنین مختلف استفاده می شوند. از آنجا که دریچه های قلبی 
آلوگرافت دارای ساختار طبیعی دریچه های انسان می باشند، نسبت به دریچه های مصنوعی یا 
پیوند زنو گرافت دریچه خوک، سازگاری بیشتری با بدن داشته و نیازی به استفاده پیشگیرانه از ضد 
انعقادها بعد از عمل را  ندارند. آلوگرافت به طور موثری عوارض برداشت اتوگرافت را از بین می برد 

و نیاز به جراحی و برداشت از سایر نقاط بدن را مرتفع می سازد.

آلوگرفت محصوالت قلبی فریز شده

۱38۲
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
انگلستان، ترکیه، آذربایجان، سوریه

شامل والو، کندوئیت و پچ نام تجاری: سنوولو
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

جراحی هــای قلب و عروق

منشاء انسانی 	 
پایه دریچه های آئورت و پولمونری با طول متغیری از سرخرگ مربوطه	 
آلودگی زدایــی شــده  بــه واســطه انکوباســیون در کوکتــل آنتی بیوتیکی حاوی ونکومایســین، 	 

B استرپتومایســین، جنتامایســین کلوکزاسیلین، سفتریاکسون و آنتی فانگال آمفوتریزین

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IGC از شرکت ISO 13485 )2016( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 14001 )2015( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 45001 )2018( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 9001 )2015( گواهینامه
 	QS از شرکت QSR 21 CFR 820 )cGMP(
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۱۱5

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت

۱۱۴

بخش: فرآورده های مهندسی بافت

شرکت همانندساز بافت کیش
www.trcir.com

معرفی محصول:
این محصوالت از بافت اهدایی انسانی فرآوری و تولید شده و جهت تحریک استخوان سازی و 
ترمیم هرگونه نقص استخوانی و نیز اگمنتیشن )Augmentation(  هرگونه ایمپلنت مصنوعی در 
هر قسمت سیستم اسکلتی بدن استفاده می شوند. کلیه مراحل فرآوری و تولید آن ها تحت شرایط 
بسیار کنترل شده در کلین روم های فوق تخصصی کالس ایزو 4 تا 7  انجام  می گیرد. اهدا کنندگان 
استخوان دقیقا از لحاظ تاریخچه زندگی و سابقه پزشکی چک شده و مورد معاینات دقیق بالینی و 
پزشکی  قانونی قرار می گیرند. کشت های میکروبی متعدد از  محل برداشت، نسج برداشت شده و 
کلیه مراحل تولید گرفته می شود و از نمونه سرم اهدا کننده، آزمایشات کامل سرولوژی به روش های 

NAT-ELISA انجام می شود.
استریلیتی محصوالت در خط تولید، توسط تست های متعدد میکروبیولوژی چک شده و کیفیت 
نهایی محصوالت توسط آزمایش های متعدد بیولوژیک و بیو مکانیک مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
تحت  استریل سازی،  جهت  و  می گردند  لئوفلیزه  شده،  بسته بندی  نهایی  محصوالت  سپس 
تاثیر  پرتودهی گاما با دوز  15 تا 25  کیلو گری قرار می گیرند. در پایان، تمامی این مراحل توسط 
متخصصین واحد کنترل کیفیت، بررسی و پس از تایید، مجوز فروش محصوالت صادر می گردند.

انواع آلوگرفت های استخوانی تولیدشده توسط شرکت همانندساز بافت کیش عبارتند از:
آلوگرفت های استخوانی برشی شامل شفت، رینگ و کیج	 
آلوگرفت پودر استخوان دمینرالیزه	 
آلوگرفت پودر استخوان ترکیبی دمینرالیزه و مینرالیزه	 
آلوگرفت استخوان دمینرالیزه شامل فیبر، ریب، استرات، 	 

استریپ، کراشد، چیپس، کیوب، مچ استیک، بالک
شامل 	  فراهم آوری شده؛  برشی  استخوانی  آلوگرفت های 

استریپ، چیپس، کیوب، مچ استیک، بالک، وج
آلوگرفت پودر استخوان مینرالیزه	 

آلوگرفت های استخوانی برشی فراهم آوری شده 
شامل استریپ، چیپس، کیوب، مچ استیک، بالک، وج

۱38۲
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
انگلستان، ترکیه، آذربایجان، سوریه

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاربردنام محصول

مداخــالت و اعمــال جراحی ارتوپدی، دهان، فک و صورتآلوگرفت های اســتخوانی برشی

آلوگرفت پودر استخوان 
دمینرالیزه

مداخالت و اعمال جراحی ارتوپدی، دهان، فک و صورت- دندانپزشــکی و 
پریودنتولوژی

آلوگرفت پودر استخوان 
ترکیبــی دمینرالیزه و مینرالیزه

مداخالت و اعمال جراحی ارتوپدی، دهان، فک و صورت- دندانپزشــکی و 
پریودنتولوژی

مداخــالت و اعمــال جراحــی ارتوپــدی، دهان، فک و صورت، گوش و حلق و آلوگرفت اســتخوان دمینرالیزه
بینی، پالســتیک ترمیمی و ....- دندانپزشــکی و پریودنتولوژی 

آلوگرفت های اســتخوانی برشی 
فراهم آوری شده

مداخــالت و اعمــال جراحــی ارتوپــدی، دهان، فک و صورت، گوش و حلق و 
بینی، پالســتیک ترمیمی و ....- دندانپزشــکی و پریودنتولوژی

آلوگرفت پودر استخوان 
مینرالیزه

مداخالت و اعمال جراحی ارتوپدی، دهان، فک و صورت- دندانپزشــکی و 
پریودنتولوژی

تمامی آلوگرفت ها دارای مشخصات مشترک زیر می باشند:
استریل شده با اشعه گاما	 
زیست سازگاری کامل با بدن انسان	 
فاقد سلول و مواد ژنتیکی فرد اهداکننده	 
ــه 	  ــر از %5 و قابلیــت نگهــداری در دمــای  محیــط ب ــده کمت ــا آب باقیمان ــز درای شــده ب فری

مــدت 5 ســال 
دارای خواص اسِتو کانداکتیو و استیواینداکتیو جهت استخوان سازی 	 
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مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
۱۱6

سرعت تهیه شده از ...نام محصول
نحوه استفادهاستخوان سازی

آلوگرفت های استخوانی 

برشی

شفت استخوان های فمور، 

تیبیا و فیبوال

--

آلوگرفت پودر استخوان 

دمینرالیزه

پودر استخوان با ابعاد 150 تا 

2000 میکرون به نسبت 70 

درصد کورتیکال و 30 درصد 

کنسلوس

بیشتر از محصوالت 

مینرالیزه

ریهاید ریت با سرم فیزیولوژیک 

یا خون بیمار به مدت 30 

دقیقه قبل از استفاده

آلوگرفت پودر استخوان 

ترکیبی دمینرالیزه و 

مینرالیزه

پودر استخوان با ابعاد 150 تا 

2000 میکرون به نسبت 70 

درصد کورتیکال و 30 درصد 

کنسلوس )35% دمینرالیزه + 

65%پودر مینرالیزه(

بیشتر از محصوالت 

مینرالیزه و کمتر از 

محصوالت دمینرالیزه

ریهاید ریت با سرم فیزیولوژیک 

یا خون بیمار به مدت 30 

دقیقه قبل از استفاده

آلوگرفت استخوان 

دمینرالیزه

شفت و کندیل استخوان-های 

فمور،  تیبیا  و فیبوال و ایلیاک 

و هومروس 

بیشتر از محصوالت 

مینرالیزه

ریهاید ریت با سرم فیزیولوژیک 

یا خون بیمار به مدت 30 

دقیقه قبل از استفاده

آلوگرفت های استخوانی 

برشی فراهم آوری شده

شفت و کندیل استخوان-های 

فمور،  تیبیا و فیبوال و ایلیاک 

و هومروس 

--

آلوگرفت پودر استخوان 

مینرالیزه

پودر استخوان با ابعاد 150 تا 

2000 میکرون به نسبت 70 

درصد کورتیکال و 30 در صد 

کنسلوس

ریهاید ریت با سرم فیزیولوژیک -

یا خون بیمار به مدت 30 

دقیقه قبل از استفاده

مزایای رقابتی:
کیفیت باال در مقایسه با سایر برندها	 
قیمت پایین نسبت به برند های مطرح خارجی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IGC از شرکت ISO 13485 )2016( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 14001 )2015( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 45001 )2018( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 9001 )2015( گواهینامه
 	QS از شرکت QSR 21 CFR 820 )cGMP(



دارو و سالمت

۱۱8۱۱۹

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت
بخش: فرآورده های مهندسی بافت

شرکت همانندساز بافت کیش
www.trcir.com

معرفی محصول:
از بافت های اهدایی شامل: تاندون های  CenoTendon بیوایمپلنت با منشا آلوگراف بوده که 
قدامی و خلفی استخوان تیبیا، تاندون )Proneus Longus(، تاندون آشیل، تاندون های متصل 
به استخوان پتال، مینیسک و .... در ابعاد و شل های مختلف، توسط شرکت همانندساز بافت 

کیش تولید و فرآوری می گردد.
CenoTendon برای بیمارانی که رباط صلیبی قدامی )Anterior( آن ها آسیب دیده و ناپایداری 
زانو دارند، کاربرد دارد. همچنین تاندون های آشیل با بن یا بدون آن می توانند در عمل های آسیب 

ورزشی و تقویت یا ترمیم بافت نرم تاندون مورد استفاده قرار گیرد.
آلوگرافت به طور موثری عوارض برداشت اتوگرافت را از بین می برد و نیاز به جراحی و برداشت از 
سایر نقاط بدن را مرتفع می سازد. استفاده از آلوگرافت آسان است و زمان کمی برای آماده سازی نیاز 
دارد. بیوایمپلنت های  CenoTendon در بسیاری از روش های جراحی مورد استفاده قرار می گیرند، 
زیرا آن ها به طور طبیعی زیست سازگار هستند و می توانند دوباره به بافت خود بیمار بازگردانده 

شوند.

آلوگرفت محصوالت تاندون فریز شده 
شامل تاندون، تاندون آشیل و تاندون آشیل با کاکانئوس و مینیسک

۱38۲
سال تاسیس:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
انگلستان، ترکیه، آذربایجان، سوریه

 نام تجاری: سنوتاندون

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

جراحی های ترمیمی و درمانی تاندون های آســیب دیده

آلودگی زدایــی شــده  بــه واســطه انکوباســیون در کوکتــل آنتی بیوتیکی حاوی ونکومایســین، 	 
استرپتومایســین، جنتامایســین کلوکزاســیلین، سفتریاکســون و آنتــی فانــگال آمفوتریزیــن  

B
حداقل طول تاندون ها 240 میلی متر و حداقل عرض تاندون 6 میلی متر	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IGC از شرکت ISO 13485 )2016( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 14001 )2015( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 45001 )2018( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 9001 )2015( گواهینامه
 	QS از شرکت QSR 21 CFR 820 )cGMP(



دارو و سالمت

۱۲۰۱۲۱

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت
بخش: فرآورده های مهندسی بافت

شرکت پژوهشی تولیدی سینا سل
www.sinacellco.com

معرفی محصول:
ســل آمنیوســین یــک پانســمان بیولوژیــک اســت کــه از جفــت حاصــل از زایمــان ســزارین 
انســانی جداســازی می شــود. غشــای آمنیوتیــک در صــورت قــرار گرفتــن روی یــک زخــم مزمــن 
غیرعفونــی کــه در حالــت عــادی درمــان نمی شــود و یــا بســیار ســخت بســته می شــود، می توانــد 

باعــث بســته شــدن ســریع زخــم و درمــان بیمــار شــود.
درواقــع ســل آمنیوســین، پــرده آمنیوتیــک اســت کــه ســلول های بنیــادی همراهــش از آن 
جداســازی نشــده و از نظــر میــزان فاکتورهــای بهبوددهنــده زخــم در باالتریــن ســطح خــود قــرار 
دارد. وجــود ســلول های طبیعــی در ســل آمنیوســین باعــث می شــود ایــن بافــت زنــده و فعــال 
ــن ســلول ها  ــد توســط ای ــار، فاکتورهــای رشــد جدی ــم زخــم بیم ــد ترمی ــوده و در طــول فرآین ب
ــول یکــی از  ــن محص ــده ای ــث ش ــین باع ــل آمنیوس ــطح س ــلول در س ــود س ــود. وج ــح ش ترش
محصــوالت ایــده آل بــرای ترمیــم زخــم و جراحــات بخش هــای مختلــف بــدن بجــز ناحیــه چشــم 
ــات  ــرای جراح ــلول ها ب ــور س ــی از حض ــطحی ناش ــدورت س ــت ک ــه عل ــول ب ــن محص ــد. ای باش
ــا  چشــمی مناســب نیســت و در مــوارد پانســمان چشــم بایســتی از محصــول آمنیوســین و ی

آمنیودیســک اســتفاده گــردد.

پرده آمنیوتیک حاوی سلول منجمد
جهت درمان زخم دیابتی، سوختگی و زخم های مزمن

۱386
سال تاسیس:

 نام تجاری: سل آمنیوسین

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــی، زخــم بســتر، ســوختگی های شــدید و  ــد زخــم دیابت ــواع زخم هــای مزمــن مانن پانســمان ان
انــواع جراحــات در بــدن انســان جهــت تســریع بهبــود و ترمیــم زخــم.

حــاوی ســاختار مولکولــی پــرده آمنیوتیــک انســانی شــامل کالژن، هیالورنیــک اســید، 	 
طبیعــی مولکولی هــای  زیســت  دیگــر  و  گلیکوزآمینوگلیــکان 

روش تولیــد: ارزیابــی ســوابق بهداشــتی مــادر دهنــده جفــت در بیمارســتان- انجــام  	
آزمون هــای ویروســی نمونــه خــون مــادر بــا دقیق تریــن روش هــا )Real Time PCR( جهــت 
ــا اســتاندارد  ــن روم ب ــد در اتاق هــای کلی ــال بیمــاری- تولی ــه خطــر انتق پیشــگیری از هرگون
ــار کالس A تحــت شــرایط کامــاًل اســتریل-  ــر هــود المین ــران و زی GMP وزارت بهداشــت ای
آزمون هــای اســتریلیتی قارچــی و باکتریایــی و مایکوپالســما از هــر بــچ تولیــدی- فریــز، 

بســته بندی و ســیل در محلــول مناســب- برچســب زنی
ابعاد: در دو سایز 2×2 و 3×3 سانتی متر روی کاغذ استریل مخصوص 	
دمای نگهداری: ۸0- درجه سانتی گراد 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IGC از شرکت ISO 13485 )2016( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 14001 )2015( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 45001 )2018( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 9001 )2015( گواهینامه
 	QS از شرکت QSR 21 CFR 820 )cGMP(

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.



دارو و سالمت

۱۲۲۱۲3

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت
بخش: فرآورده های مهندسی بافت

شرکت پژوهشی تولیدی سینا سل
www.sinacellco.com

معرفی محصول:
ــن  ــاوت ای ــات مشــابه محصــول ســل آمنیوســین اســت، تف ــر جه محصــول آمنیوســین از اکث
ــر  ــه ســلول زدایی را عــالوه ب ــک مرحل ــه در محصــول آمنیوســین ی ــن اســت ک محصــوالت در ای
محصــول ســل آمنیوســین طــی می کنــد و چــون کاربــرد چشــمی دارد در ابعــاد کوچک تــر تولیــد 
می شــود. هــدف از ایــن ســلول زدایی افزایــش شــفافیت محصــول اســت زیــرا از ایــن محصــول 
ــه  ــال خــود قرنی ــرای پانســمان ضایعــات چشم پزشــکی اســتفاده می شــود و ســلول های اپتلی ب
ــه اتصــال بــه غشــای پایــه پــرده آمنیوتیــک دارنــد روی آن متصــل  ــا توجــه بــه تمایلــی کــه ب ب
می شــوند و فراینــد درمــان را تکمیــل می نماینــد. ایــن محصــول در محــل اســتفاده یخ زدایــی 
شــده و روی موضــع آســیب دیده چشــم قــرار داده می شــود و بــا بخیــه در محــل ضایعــه تثبیــت 

می شــود.
ــری از اصطــکاک  ــه و جلوگی ــه محافظــت از اعصــاب ســطحی قرنی ــا توجــه ب ــن محصــول ب ای
آن هــا بــا پلــک بیمــاری موجــب کاهــش جــدی درد بیمــار بعــد از عمــل می شــود و بــا توجــه بــه 
همخوانــی بی نظیــری کــه بــا غشــای پایــه قرنیــه دارد کامــاًل جــذب می شــود و نیــازی بــه حــذف 
آن پــس از تکمیــل درمــان نیســت. ســاختار پــرده آمینوتیــک شــباهت زیــادی بــه غشــای پایــه 
ســالم قرنیــه چشــم دارد و بــه همیــن دلیــل تاکنــون مــوردی از رد آن توســط بــدن گیرنــده پیونــد 

گــزارش نشــده اســت.

پرده آمنیوتیک فاقد سلول
جهت بیماری های ملتحمه و قرنیه چشم

۱386
سال تاسیس:

 نام تجاری:  آمنیوسین

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ــی،  ــف بافت ــیب های مختل ــات و آس ــا، جراح ــم زخم ه ــکی، ترمی ــات چشم پزش ــمان ضایع پانس
ناحیــه  التهــاب  و  و کاهــش درد  ترمیــم جراحــت  ترمیــم، ســرعت بخشــیدن  بهینه ســازی 

آســیب دیده

حــاوی ســاختار مولکولــی پــرده آمنیوتیــک انســانی شــامل کالژن، هیالورنیــک اســید، 	 
طبیعــی مولکولی هــای  زیســت  دیگــر  و  گلیکوزآمینوگلیــکان 

روش تولیــد: ارزیابــی ســوابق بهداشــتی مــادر دهنــده جفــت در بیمارســتان- انجــام  	
آزمون هــای ویروســی نمونــه خــون مــادر بــا دقیق تریــن روش هــا )Real Time PCR( جهــت 
ــا اســتاندارد  ــن روم ب ــد در اتاق هــای کلی ــال بیمــاری- تولی ــه خطــر انتق پیشــگیری از هرگون
ــار کالس A تحــت شــرایط کامــاًل اســتریل-  ــر هــود المین ــران و زی GMP وزارت بهداشــت ای

ــدی ــچ تولی ــر ب ــی و مایکوپالســما از ه آزمون هــای اســتریلیتی قارچــی و باکتریای
ابعاد: در دو سایز 2×2 و 3×3 سانتی متر روی کاغذ استریل مخصوص 	
دمای نگهداری: ۸0- درجه سانتی گراد 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	IGC از شرکت ISO 13485 )2016( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 14001 )2015( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 45001 )2018( گواهینامه
 	IMQ از شرکت ISO 9001 )2015( گواهینامه
 	QS از شرکت QSR 21 CFR 820 )cGMP(

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.



دارو و سالمت

۱۲۴۱۲5

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت

شرکت سل تک فارمد
www.celltech.ir

معرفی محصول:
ــاالی 60  ــت ب ــی از جمعی ــش از نیم ــه بی ــاب مفاصــل اســت ک ــاری الته ــروز شــایع ترین بیم آرت
ســال را درگیــر کــرده اســت. در ایــن بیمــاری غضــروف مفصــل صدمــه می بینــد و بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود، در نتیجــه ســایش اســتخوان ها روی هــم موجــب درد، تــورم و کاهــش توانایــی 
حرکــت می شــود. مزوستروســل نــام فــرآورده ســلول درمانــی اتولــوگ جهــت ترمیــم مفاصــل و 

مکمــل جایگزیــن بــرای ســرم جنیــن گاوی )FBS( در کشــت ســلولی تجربــی و بالینــی اســت.

فرآورده سلول درمانی اتولوگ جهت ترمیم مفاصل

5۰۰ لیتر

۱3۹۲

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 نام تجاری:  مزستروسل

بخش: فرآورده های سلول درمانی و سلول های بنیادی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

دارای کاربردهــای دارویــی و بالینــی برای درمان آرتروزهــای مفصلی و ترمیم مفاصل

نحوه عرضه: استریل، در بسته بندی های 60 میلی لیتری

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	GMP
 	ISO 9001

مزایای رقابتی:
قیمت تمام شده مناسب	 
کیفیت باال در مقایسه با محصوالت مشابه	 



دارو و سالمت

۱۲6۱۲7

فصل دوم | سلول درمانی و مهندسی بافت

شرکت سل تک فارمد
www.celltech.ir

معرفی محصول:
ــد آلوژنــی اســت کــه حاصــل جداســازی و کشــت ســلول های اهداکننــده ســالم  وارتوســل پیون
اســت. بــه عبــارت دیگــر بیمــار ســلول ها را از فــردی غیــر از خــود دریافــت می نمایــد. بــرای ایــن 
محصــول پــس از اطمینــان از دریافــت نتایــج مــورد قبــول تســت های ویروســی و بیوشــیمیایی 
روی نمونــه خــون فــرد  اهداکننــده، فــرآوری و کشــت در شــرایط اســتریل انجــام می شــود. ایــن 
محصــول حــاوی ســلول های زنــده ای اســت کــه پــس از جداســازی از بافــت اهداکننــده ســالم، 
ــز شــده در  ــتریل فری ــای اس ــر داده شــده و بصــورت ویال ه ــتاندارد تکثی ــط کشــت اس در محی

تانــک ازت تــا زمــان درخواســت تزریــق بــه بیمــار نگهــداری می شــوند.

)CP( سلول مزانشیم مشتق از بند ناف جهت بهبود بیماری فلج مغزی

۲,۰۰۰ ویال ۲۰ میلیونی سلولی

۱3۹۲

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

 نام تجاری:  وارتوسل

بخش: فرآورده های سلول درمانی و سلول های بنیادی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

بهبــود بیماری هــای فلــج مغــزی )CP(، آرتــروز مفاصــل، GvHD، ALS، ســکته حــاد قلبــی 
M.S وارتوســل(، عالئــم اوتیســم و درمــان کمکــی بیمــاری(

نحــوه عرضــه: اســتریل، بــا دزهــای 10 و 20 میلیــون ســلول در هــر میلی لیتــر در ویــال و دزهــای 
1 تــا 4میلیــون ســلول در هــر میلی لیتــر در بگ هــای 50 میلی لیتــری

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	GMP
 	ISO 9001

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت بین المللی	 
کیفیت برابر با بهترین تولیدات بین المللی	 
کیفیت باالی سلول ها	 



خدمات و فناوری های تشخیصی
فصل سوم 



خدمات و فناوری های تشخیصی

کیت های تشخیصی

خدمات بیوانفورماتیک

فصل سومفصل سوم

فصل پنجمفصل سومفصل دومفصل اول فصل چهارم

مجموعه کیت های تشخیصی االیزا   <<<<<<< ۱3۲    

مجموعه کیت های تشخیصی االیزا با لحاظ انجام کنژوگاسیون   <<<<<<< ۱3۴    

مجموعه کیت های االیزا و گاما  <<<<<<< ۱36    

کیت های تعیین طرحواره )Filing( کروموزوم  <<<<<<< ۱38    

مجموعه کیت های شناسایی و غربالگری  هاپلوتایپ انواع بیماری های ژنتیکی  <<<<<<< ۱۴۰    

۱۴۲ >>>>>>>   Y و X  ،۲۱ ،۱8 ،۱3 کیت  تشخیص اختالالت تعدادی کروموزوم های    

۱۴۴ >>>>>>>  immunoassay بر پایه  rapidtest کیت های    

انواع کیت ها؛ کیت استخراج DNA ،RNA، خالص سازی محصول PCR و غیره  <<<<<<< ۱۴6    

آپتاسنسور کانژوگه شده با نانو ذرات طال به روش Direct؛ جهت تشخیص سریع کوکائین، مورفین و هروئین    <<<<<<< ۱۴8    

۱5۰ >>>>>>>   C کیت تشخیص و کمیت سنجی هپاتیت    

۱5۲ >>>>>>>   BCR-ABL )p۱۹۰( کیت تشخیص و کمیت سنجی ناهنجاری کروموزومی یا ترانسلوکاسیون    

۱5۴ >>>>>>>  CMV کیت تشخیص و کمیت سنجی پاتوژن    

۱56 >>>>>>>  NGS )WHOLE EXOME ( خدمات آزمایش های ژنتیکی    

۱58 >>>>>>>   )NGS( خدمات توالی یابی ژنتیکی هول اگزوم    

۱6۰ >>>>>>>  feature engineering نرم افزار غربال گری سویه های صنعتی با گذردهی باال؛ با الگوریتم    

نرم افزار طراحی ترکیبات شبه داروی جدید  <<<<<<< ۱6۲    

ا :
ش ه

خ
ب



دارو و سالمت

۱3۲۱33

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی
بخش: کیت های تشخیصی

شرکت تولیدی ایده آل تشخیص آتیه
www.idealdiag.com

سال تاسیس:
۱387

معرفی محصول:
مجموعه کیت های االیزا تولیدشده توسط شرکت تولیدی ایده آل تشخیص آتیه جهت تشخیص 

فاکتورهای مختلفی در خون انسان مورد استفاده قرار می گیرند. این کیت ها عبارتند از:

در سرمنام کیت
جهت اندازه گیری 

سطح:
بیماری مورد تشخیص

 OH – 25
Vit D

 VITAMIN D
ELISA KIT. ۹6

IDEAL

 hydroxy - 25
vit D

پوکی استخوان، راشیتیسم و استئوماالسی

TSH

 ELISA ۹6 TSH
 KIT.IDEAL
 1۹2 TSH و
ELISA KIT.

IDEAL

TSH هایپوتیروئیدیسم و هایپرتیروئیدیسمهورمون

Ferritin
 ۹6 FERRITIN

ELISA KIT.
IDEAL

فریتین
تشخیص زود هنگام آنمی ناشی از کمبود آهن، در 

بیماران به ظاهر سالم

PSA
 ELISA ۹6 PSA

KIT.IDEAL
PSAتومورهای خوش خیم، بدخیم و متاستاتیک پروستات

مجموعه کیت های تشخیصی االیزا

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:

PRL
 ELISA ۹6 PRL

KIT.IDEAL
تشخیص هایپرپروالکتینمیهورمون پروالکتین

LH
 ELISA ۹6 LH

KIT.IDEAL
LH هورمون

بیماری های مرتبط با غدد جنسی، تشخیص بلوغ 
زودرس دختران و سندرم تخمدان پلی کیستیک 

)PCOS(

FSH
 ELISA ۹6 FSH

KIT.IDEAL
FSH هورمون

ارزیابی تعادل و تنظیم چرخه قاعدگی و باروری از 
طریق محور هیپوتاالموس  هیپوفیزگناد

همچنیــن کلیــه ایــن کیت هــا بــه روش االیــزا کار می کننــد. عملکــرد تمامــی کیت هــا بــر مبنــای 
مکانیــزم ایمونواســی ســاندویچ )Sandwich( اســت، بــه غیــر از کیــت OH Vit D – 25 کــه بــر 

مبنــای مکانیــزم ایمونواســی رقابتــی )Competitive( عمــل می کنــد.

قیمت بسیار مناسب در مقایسه با سایر محصوالت مشابه	 
یکســان بــودن کیفیــت در ســری های مختلــف تولیــد و قابــل ارائــه بــودن بــه صــورت 	 

بازارهــای ملــی و بین المللــی همیشــگی در 
امکان ارائه جداگانه تمامی اجزای کیت به مصرف کننده در صورت نیاز	 
روش آسان و کاربردی همراه با دقت، صحت و پایداری باال	 

نام کیت
حساسیت 

کیت
کالیبراتورهای Cal A-Fبسته بندی کیت

 OH – ۲۵
Vit D

0.5 ng/mL
پلیت ۹6 تستی حاوی آنتی بادی 

Vit D تثبیت شده ضد
شش ویال با غلظت های مختلف

TSH0/1 µIU/mL

میکرو پلیت ۹6 تستی حاوی 
استرپتاویدین تثبیت شده

شش ویال در غلظت های 0، 0/5، 2/5، 5، 10 
µIU/mL 25 و

Ferritin0/2 ng/mL
شش ویال در غلظت های 0، 10، 50، 150، 

ng/mL ۸00 400 و

PSA0/05 ng/mL
شش ویال در غلظت های 0، 2/5، 5، 10، 25 

و ng/mL 50 تهیه شده از سرم انسان

PRL0/2 ng/mL
شش ویال با غلظت های 0، 5، 10، 25، 50 و 

ng/mL 100، تهیه شده از سرم انسان

LH0/1 mIU/mL
شش ویال با غلظت های 0، 5، 25، 50، 100 

و mIU/mL 200، تهیه شده از سرم انسان

FSH0/2 mIU/mL
شش ویال با غلظت های 0، 5 ، 10، 25، 50 

وmIU/mL 100 تهیه شده از سرم انسان

کاربـــــــــــرد:
آزمایشــگاه های تشخیص طبی

مشخصات فنی: 



دارو و سالمت

۱3۴۱35

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی
بخش: کیت های تشخیصی

شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس
www.pishgamansanjesh.com

سال تاسیس:
۱3۹3

معرفی محصول:
کیت هــای تشــخیصی ایــن شــرکت در 17 نــوع تولیــد می شــوند کــه هــر یــک بــرای تشــخیص . 1

یکــی از فاکتورهــای مــورد نظــر در ســرم یــا پالســمای خــون اســتفاده می شــوند کــه هــر یــک 
از: عبارتند 

2 .Total T3   اندازه گیری کمی تری یدو تیرونین تام یا : T3 ELISA Kit
3 .Total Thyroxine اندازه گیری کمی تیروکسین تام یا :T4 ELISA Kit
4 .Stim- اندازه گیــری کمــی هورمــون محرکــه تیروئیــدی یــا تیروتروپیــن یــا :Kit ELISA TSH

 ulating Thyroid Hormone
5 .Free T3 اندازه گیری کمی هورمون تری یدوتیرونین آزاد یا :Free T3 ELISA Kit
6 .Free T4 اندازه گیری کمی هورمون تیروکسین آزاد یا :FT4 ELISA Kit
7 .Free T4  اندازه گیری کمی هورمون تیروکسین آزاد یا :T-uptake کیت
۸ . Follicle stimulating اندازه گیــری کمــی هورمــون محرکــه فولیکولــی یــا :FSH ELISA Kit

hormone
۹ .)LH( اندازه گیری کمی آزمایشگاهی هورمون لوتئال :LH ELISA Kit

10 .)Prolactin( اندازه گیری کمی آزمایشگاهی هورمون پروالکتین :Prolactin ELISA Kit
HCG Rapid ELISA Kit: اندازه گیــری کمــی هورمــون گونادوتروپیــن جفتــی انســانی   یــا. 11

)Intact hCG(  فــرم کامــل   Human chorionic gonadotropin
ــانی   . 12 ــی انس ــن جفت ــون گونادوتروپی ــی هورم ــری کم HCG Titration ELISA Kit: اندازه گی

)Intact hCG( فــرم کامــل  Human chorionic gonadotropin یــا
نیمــه . 13 و  کمــی  اندازه گیــری   :  IgG-پیلــوری هلیکوباکتــر  آنتــی  کیــت 

کمــی آنتــی بادی هــای اختصاصــی از کالس IgG علیــه آنتــی ژن هــای  

مجموعه کیت های تشخیصی االیزا با لحاظ انجام 
کنژوگاسیون 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

Helicobacter.pylori ارگانیســم  اختصاصــی 
ــی بادی هــای . 14 ــری کمــی و نیمــه کمــی آنت ــوری-IgA : اندازه گی ــر پیل ــی هلیکوباکت ــت آنت کی

Helicobacter. علیــه آنتــی ژن هــای  اختصاصــی ارگانیســم IgA اختصاصــی از کالس
pylori

PSA ELISA Kit: اندازه گیــری کمــی آزمایشــگاهی شــاخص تومــورال آنتــی ژن اختصاصــی . 15
)Total Prostate-specific Antigen )tPSA پروســتات تــام

16 .EDTA کیت االیزای فریتین: اندازه گیری کمی فریتین در سرم یا پالسمای
17 .D اندازه گیری کمی 25 هیدروکسی ویتامین :Vitamin D 25 )OH( کیت
1۸ .B12 اندازه گیری کمی ویتامین :Vitamin B12 ELISA کیت

حد پایینی اندازه گیری	 
دقت	 
اختصاصیت	 
خطی بودن	 
قیمت مناسب	 

فن آوری استفاده شدهمبنای عملکیت سنجش ...

 Free ،Free T3 ،T4 ،T3
T-uptake ،T4

-اصول االیزا رقابتی

TSH، FSH، hCG، hCG-
Titration، فریتین

فناوری استرپتاویدین در پوشاندن فاز جامداصول االیزا نوع ساندویچی

LH، PSAفناوری استرپتاویدین در پوشاندن فاز جامداصول ایمونومتریک غیررقابتی

-اصول ایمونومتریک غیررقابتیپروالکتین

 ،IgG هلیکوباکتر پیلوری
IgA هلیکوباکتر پیلوری

-اصول االیزا غیرمستقیم

25-هیدروکسی ویتامین 
D

-اصول االیزا رقابتی-اشباعی

B12 اصول رقابتیویتامین-

کاربـــــــــــرد:
آزمایشــگاه های تشخیص طبی



دارو و سالمت

۱36۱37

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی
بخش: کیت های تشخیصی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
در  کیت ها  این  که  می کند  تولید  را  گاما  و  االیزا  کیت های  انواع  ایثار  گستر  پادتن  شرکت 
برای  خون  در  موجود  مختلف  فاکتورهای  بررسی  جهت  تشخیصی  و  طبی  آزمایشگاه های 
بررسی درگیری فرد به بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. تعدادی از کیت های تولید توسط 

این شرکت عبارتند از:

جهت تشخیص بیماریفاکتور مورد بررسینام کیت

hCG کیت االیزای
گنادوتروپین جفتی انســان 

)HCG(

تشــخیص بارداری و اختالالت بارداری 

زودرس

کیت االیزای 25-هیدروکسی 

ویتامین دی
OH-Vitamin D3-25D کمبود ویتامین

T4 کیت گامای)T4( تیروئیــد پرکار و کم کارهورمون  تیروکسین

LH کیت گامایLuteinizing )LH(H بیماری های جنســی زنان و مردانهورمون

Prolactin مشــکالت پستان و شیردهیهورمون پروالکتینکیت االیزای

کیــت االیزای آنتی ژن کووید-1۹ 

antibody ELISA Kit 1۹-Covid

تعییــن مقدار آنتی بادی علیه 

کووید-1۹
تشــخیص ابتال به کرونا

۲3,8۰۰ تن

۱365

شرکت پادتن گستر ایثار

مجموعه کیت های االیزا و گاما

www.padtangostariran.com

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

آزمایشــگاه های طبی و تشخیصی

معرفحساسیتنام کیت

کیت االیزای 

hCG
1 mIU/ml

 ،)HRP-Anti-HCG( میکروپلیت پوشــش داده شــده، کونژوگه آنزیمی

 ،)20X( ســری اســتاندارد، ســرم کنترل، محلول شستشودهنده غلیظ

محلــول رنــگ زا، محلول متوقف کننــده واکنش و محلول رقیق کننده

کیت االیزای 

۲5-هیدروکسی 

ویتامین دی

1  ng/ml

پلیت های پوشــش داده شــده، سری استانداردها، بافر استخراج، 

 ،)50X -Biotin( )OH-Vitamin D3-25( کونژوگــه بیوتینــه غلیظ

ســرم کنترل، کونژوگه آنزیمی )HRP-Streptavidine(، محلول 

شستشــودهنده غلیــظ )20X(، محلــول رنگ زا و محلول متوقف کننده 

واکنش

T۴ 0.2کیت گامای  ng/dl
لوله های پوشــش داده شــده، ردیاب )T4 نشــان دار شده با ید-125(، 

)20X( ســری اســتاندارد، ســرم کنترل، محلول شستشودهنده غلیظ

LH 0.1کیت گامای mIU/ml

لوله های پوشــش داده شــده، ردیاب )آنتی بادی علیه LH نشــان دار شده 

با ید-125(، ســری اســتاندارد، ســرم کنترل، محلول شستشو دهنده غلیظ 

)20X(

کیت االیزای 

Prolactin
ng/ml 1

HRP-Anti-( میکروپلیت پوشــش داده شــده، کونژوگه آنزیمی

Prolactin(، ســری استاندارد، ســرم کنترل، محلول شستشو دهنده 

غلیــظ )20X(، محلــول رنــگ زا، محلول متوقف کننده واکنش

antibody ELISA Kit 1۹-Covid 1۹-کیــت االیــزای آنتی ژن کووید

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 13485
 	GMP certificate
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فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی
بخش: کیت های تشخیصی

شرکت زیست فناوری کوثر
www.kawsarbiotech.com

سال تاسیس:
۱385

معرفی محصول:
کیت هــای تعییــن پروفایــل انســانی کــه کیــت تشــخیص مولکولــی اســت، بــه دلیــل کاربرد بســیار 
ــا  ــن کیت ه ــه اســت. از ای ــان توســعه یافت ــر جه ــی در سراس ــک پزشــکی قانون ــاد آن در ژنتی زی
ــر  ــرای اکث ــگاه داده هــا اســتفاده کــرد و هتروزیگوســیت باالیــی ب ــرای جســتجوی پای ــوان ب می ت

دارد. جمعیت هــا 
این کیت ها در پنج نوع در شرکت زیست فناوری کوثر به تولید می رسد:

 	IRFiling™ Kit v2.2
 	YFiling™ )29-Plex( Kit v2.2
 	IRFiling™ Globe Kit v1.2
 	RizFiling™ Kit v1.2
 	XFiling™ Kit v1.2

این کیت ها بر اساس مارکرهای STR طراحی شده اند.

کیت های تعیین طرحواره )Filing( کروموزوم
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تعیین روابط خویشاوندی	 
تعیین هویت انسانی در حوادث	 
تحقیقات جنایی	 
آزمایش پدر- فرزندی، مادر- فرزندی	 
ژنتیک قانونی	 
تعیین پروفایل یا طرحواره انسان	 
ژنتیک جمعیت و ایجاد بانک اطالعاتی	 

مشخصات
 RizFiling

Kit v1.2
 IRFiling
Kit v2.2

 IRFiling™
Globe Kit v1.2

 YFiling
Kit v2.2

 XFiling
kit 1.2v

Total markers1217273017

STR markers1116242916

CODIS markers 2017111520--

حد پایینی اندازه گیری	 
دقت	 
اختصاصیت	 
خطی بودن	 
قیمت مناسب	 



دارو و سالمت
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فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی

شرکت زیست فناوری کوثر
www.kawsarbiotech.com

سال تاسیس:
۱385

معرفی محصول:
ــن  ــف مســتعد تشــخیص اشــتباه اســت. بیشــتر ای ــل مختل ــه دالی ــد ب ــل از تول تشــخیص قب
تشــخیص های اشــتباه می توانــد ناشــی از آلودگــی نمونــه جنیــن بــه نمونــه مــادری، جابجایــی 
نمونــه در مراحــل مختلــف تشــخیص، مخلــوط شــدن نمونه هــا، دیزومــی، تکثیــر یــک جانبــه یــا 

ADO، کــراس اور، جهــش جدیــد و رد ابــّوت و ... باشــد.
کیت های SegCheck  در پنج نوع در شرکت زیست فناوری کوثر به تولید می رسد:

 	HBB SegCheck™ Kit v1.2
 	F8 SegCheck™ Kit v1.2
 	DMD SegCheck™ Kit v1.2
 	HBA SegCheck™ Kit v2.2
 	SMN SegCheck™ Kit v2.2
 	CFTR SegCheck™ Kit v2.2
 	COL7A1 SegCheck™ Kit v1.2
 	F9 SegCheck™ Kit v1.2
 	PAH SegCheck™ Kit v1.2
 	ITGA2B & ITGB3 SegCheck™ Kit v1.2

مجموعه کیت های شناسایی و غربالگری  هاپلوتایپ انواع 
بیماری های ژنتیکی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تشخیص بیماری های مختلف ژنتیکی

رنگموقعیت کرومزومیسایز)جفت باز(نام مارکرکروموزوم

XYAMXY)X(/114)Y(108X p22.2/Y p11.2

آبی

13D13S325125-19013q14.11

18D18S390210-25018q22.3

21D21S1446285-32821q22.3

13D13S252405-45513q12.2

11D11HBB SD3.3140-20011p15.4
سبز

11D11HBB SD11.2210-28011p15.4

21D21S1414350-43021q21.1

11D11HBB SU6.1120-18011p15.4

مشکی 18D18S1002250-31018q11.2

21D21S1411346-46021q22.3

11D11HBB SU11135-20011p15.4

قرمز XDX-TATC 13.35245-271Xp21.2

11D11HBB SU2.9300-36011p15.4

افزایش دقت تشخیص صحیح	 
به حداقل رساندن احتمال تشخیص اشتباه	 
جلوگیری از تشخیص های اشتباه	 

بخش: کیت های تشخیصی
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فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی

شرکت زیست فناوری کوثر
www.kawsarbiotech.com

سال تاسیس:
۱385

معرفی محصول:
ــانس  ــراز فلورس ــره پلیم ــش زنجی ــاس واکن ــی براس ــخیص مولکول ــت تش ــک کی AneuQuick ی
کّمــی )QF-PCR( اســت و جهــت غربالگــری پیــش از تولــد و تشــخیص ســریع اختــالالت عــددی 
شــایع کروموزومــی X ،21 ،18 ،13 و Y و حــذف، جهــش نقطــه ای یــا تبدیــل ژنــی شــایع اگــزون 7 

ژن هــای SMN1 و SMN2 در بیمــاری آتروفــی عضالنــی نخاعــی )SMA( بــه کار مــی رود.

کیت  تشخیص اختالالت تعدادی کروموزوم های 
Y و X  ،21 ،18 ،13

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

پزشکی، آزمایشگاهی	 
تشخیص غربالگری قبل از تولد و تشخیص سریع آنوپلوئیدی های کروموزومی رایج	 

و 	  جنســیت  تعییــن  بــرای  نشــانگر   4 هتروزیگــوت-  بســیار   STR نشــانگر   22 دارای 
 )SNP(( -ــدی ــک نوکلئوتی ــم ت ــی مورفیس ــک پل ــی و ی ــوزوم جنس ــای کروم ناهنجاری ه
بــرای ژن هــای SM1 و AneuQuick™ v3.2 .SN2 فاقــد ایــن نشــانگر SNP اســت(

بخش: کیت های تشخیصی
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شرکت تولیدی پژوهشی فرا فن تشخیص
www.farafandiag.com

سال تاسیس:
۱383

معرفی محصول:
رپیــد تســت ها )آزمایــش ســریع(، تســت نــواری و یــا کیــت تســت، بــرای تشــخیص ســریع 
اعتیــاد و برخــی بیماری هــا و غربالگــری اولیــه انجــام می شــود. بــا اســتفاده از  کیت هــای تســت 
اعتیــاد، دیگــر نیــازی بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی و پزشــکی نیســت و رونــد تشــخیص نیــز بســیار 
ــرای  ــاده ب ــای س ــی از راه ه ــاد، یک ــخیص اعتی ــت تش ــتفاده از کی ــود. اس ــریع می ش ــاه و س کوت
تشــخیص ســوءمصرف یــا وابســتگی بــه انــواع مــواد اعتیــادآور اســت. عملکــرد ایــن تســت ها بــر 

پایــه تشــخیص مــواد، داروهــا یــا متابولیت هــای آن هــا در ادرار اســت.
ــی  ــاد، تســت های هورمون ــه immunoassay در حوزه هــای  اعتی ــر پای کیت هــای rapidtest  ب

ــردد. ــد می گ ــی،   Tumor Makers تولی ــذاری)LH(،  تســت های عفون ــارداری و تخمک گ ب

immunoassay بر پایه  rapidtest کیت های
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C و  B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

تشخیص سوءمصرف مواد مخدر، بارداری و تخمک گذاری	 
آزمایشگاه های مراجع قانونی نظیر نیروی انتظامی، مراکز بهداشت، پزشکی قانونی و...	 

	 Lateral Flow Immunoassay :روش طراحی
نحــوه عملکــرد: بــر اســاس رقابــت آنتی بادی هــای مونوکلونــال ضــد مــاده مــورد آزمایــش  	

بــا خــود مــاده
نحــوه عرضــه: به صــورت نــواری بــا ســایز 3 و 4 میلی متــر و  بــا دقــت % ۹7 در جعبه هــای  	

50 تایــی

بخش: کیت های تشخیصی
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این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
شرکت پژوهشی انتقال سامانه های زیست  مولکولی

www.mbst.ir

سال تاسیس:
۱38۹

معرفی محصول:
ــت  	 ــت اســتخراج DNA از خــون، باف ــای اســتخراج DNA جه ــتخراج DNA: کیت ه ــت اس کی

انســانی و حیوانــی، بافــت گیاهــی، باکتــری گــرم منفــی، باکتــری گــرم مثبــت، گوشــت، کــرم، 
ــده اند.  ــی ش ــمید طراح ــتخراج پالس ــاک و اس ــن، خ ــوع، روغ Swab، ژل آگارز، مدف

کیــت اســتخراج RNA از ســرم و پالســما: کیــت اســتخراج RNA بــر پایــه پیونــد اختصاصــی 
اســیدهای نوکلئیــک بــه غشــاء جاسازی شــده در ســتون های مخصــوص طراحــی و ثبــت 

ــراع شــده اســت. اخت
ایــن کیــت بــرای اســتخراج RNA از 200 میکرولیتــر پالســما  یــا ســرم و یــا مایــع دیگــر 
اســت و RNA استخراج شــده دارای خلــوص 1.7 تــا 1.۹ در OD2۸0:OD260 و تقریبــًا 2 در 

اســت.   OD230:OD260
کیــت خالص ســازی محصــول PCR: کیــت اســتخراج DNA بــر پایــه پیونــد اختصاصــی  	

اســیدهای نوکلئیــک بــه غشــاء جاســازی  شــده اســت.
کیــت تشــخیص حــالل هم زمــان نــوع گونــه حیوانــی در فرآورده هــای دامــی و آرایشــی: روش  	

تشــخیص هم زمــان نــوع حیــوان مــورد اســتفاده در فرآورده هــای دامــی، بــر پایــه یــک واکنــش 
PCR اســتوار اســت کــه آغازگرهــای طراحی شــده در آن قابلیــت تکثیــر یــک قطعــه مشــخص 
از ژن معیــن و مشــترکی را در هــر حیــوان دارنــد. ایــن قطعــه DNA تکثیرشــده طــوری انتخــاب 
شــده اســت کــه توالــی نوکلئوتیــدی ناحیــه محصورشــده بــه آغازگرهــا تفاوت هایــی را در 
حیوانــات مختلــف نســبت بــه یکدیگــر دارنــد. از ایــن تفاوت هــا بــرای تمایــز اختصاصــی هــر 

حیــوان اســتفاده می شــود. 
ــای اختصاصــی  ــه اولیگونوکلئوتیده ــن صــورت اســت ک ــه ای روش کار ب
بــرای هــر حیــوان بــرای تمایــز آن حیــوان از حیوانــات دیگــر بــا اســتفاده 
از روش PCR مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، درصورتی کــه بــا اولیگــو 

انواع کیت ها 
کیت استخراج DNA ،RNA، خالص سازی محصول PCR، تشخیص حالل همزمان نوع گونه حیوانی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کاربردنوع کیت

 DNA کیت استخراج

تشخیص طبی

تشخیص بیماری های ویروسی، باکتریایی یا قارچی

تعیین موتاسیون در ژنوم سلول های انسانی، حیوانی و گیاهی

تشخیص نوع گونه های حیوانی در فرآورده های دامی و آرایشی

PCR کیت خالص سازی محصولRFLP کلونینگ و ،Sequencing

هم زمــان  حــالل  تشــخیص  کیــت 

حیوانــی گونــه  نــوع 

تشــخیص هم زمــان نــوع حیــوان مــورد اســتفاده در فرآورده هــای دامــی 

و آرایشــی

مشخصات فنینوع کیت

 DNA کیت استخراج

مناســب بــرای اســتخراج DNA از 100 میکرولیتــر خــون تــا 10 میلیــون ســلول یــا 
ــرم بافــت ــا 50 میلی گ ت

ــت 30  ــلول و باف ــرم از س ــا 6 میکروگ ــن 1.5 ت ــون بی ــده از خ DNA استخراج ش
OD2۸0 و تقریبــًا 2 در   OD260 تــا 50 میکروگــرم بــا خلــوص 1.7 تــا 1.۹ در

می باشــد.   OD230:OD260

کیت اســتخراج RNA از 
ســرم و پالسما

اجزا تشکیل دهنده کیت:
 ،RNA حامــل ،II محلــول شست وشــوی ،I محلــول لیزکننــده، محلــول شست وشــوی
.RNA و 50 ســتون دارای غشــای مخصــوص پیونــد DEPC-H2O ،محلــول جداســازی

خالص ســازی  کیــت 
PCR محصــول 

اجزا تشکیل دهنده کیت:
محلــول آماده ســازی، محلــول شست وشــو، محلــول جداســازی محصــول PCR از 
PCR ــد محصــول ــرای پیون ــا غشــاء اختصاصــی ب ســتون های همــراه و 50 ســتون ب

کیــت تشــخیص حــالل 
گونــه  نــوع  هم زمــان 

حیوانــی

اولیگونوکلئوتیدهــای اختصاصــی بــر روی کریــر )Carrier( به صــورت اتمــی متصــل 
ــوره شــدن در مجــاورت اولیگونوکلئوتیدهــای  ــس از دنات شــده اند. محصــول PCR پ
اختصاصــی هــر حیــوان قــرار می گیــرد. از آنجــا کــه محصــول PCR قبــاًل نشــاندار شــده 
اســت هیبریدیزاســیون می توانــد بــا اســتفاده از نشــانگر ظاهــر شــود. هیبریدیزاســیون 
ــرآورده  ــوان در آن ف ــوع آن حی ــوان نشــانه ن ــد اختصاصــی هــر حی ــا اولیگونوکلئوتی ب

اســت.

تمامی کیت ها: کیفیت باال و قیمت رقابتی 	
از  	 زیادی  کیت تشخیص حالل هم زمان نوع گونه حیوانی: تشخیص هم زمان تعداد 

گونه های حیوانی

نوکلئوتیدهــای خــاص یــک حیــوان از DNA مــورد بررســی محصــول PCR مــورد نظــر تکثیــر شــد، آن 
ــرد. ــرار گی ــی ق ــوان مــورد ارزیاب ــوع حی ــات ن ــوان مــدرک اثب ــد به عن محصــول PCR می توان

بخش: کیت های تشخیصی



دارو و سالمت

۱۴8۱۴۹

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی

شرکت ریز زیست تراشه فناوران

ظرفیت تولید ساالنه: 
 3۰۰,۰۰۰ تست

سال تاسیس:
۱3۹5

معرفی محصول:
ایــن کیــت جهــت شناســایی هرگونــه پــودر و محلــول )غیــر بیولوژیــک( مشــکوک بــه مــواد مخــدر 
یــا روان گــردان طراحــی شــده کــه از طریــق روشــی ســاده و قابــل اســتفاده توســط همــه افــراد 
و بــدون نیــاز بــه تجهیــزات پیشــرفته، توانایــی شناســایی هروئیــن، هروئیــن حــاوی مورفیــن، 
مورفیــن، کوکائیــن، تریــاک، تفالــه تریــاک و مــت آمفتامیــن )شیشــه( را در کمتــر از 10 ثانیــه دارد. 
آپتاسنســور کانژوگــه شــده بــا نانــو ذرات طــال بــه روش Direct جهــت تشــخیص ســریع کوکاییــن، 

مورفیــن و هروییــن ســاخته شــده اســت.

 Direct آپتاسنسور کانژوگه شده با نانو ذرات طال به روش
جهت تشخیص سریع کوکائین، مورفین و هروئین

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پلیس مبارزه با مواد مخدر	 
گیت های فرودگاه ها و پایانه های مرزی	 
داروخانه )استفاده توسط افراد عادی جامعه( جهت بررسی پودرها و مایعات مشکوک	 

مکانیسم: رنگ سنجی )چشمی( 	
حجم هر تست: 100 میکرولیتر 	
زمان شناسایی هدف )هروئین، هروئین حاوی مورفین، کوکائین و مرفین، تریاک(: کمتر  	

از 10 ثانیه می باشد
نشانگر نتیجه: ظاهر شدن تغییر رنگ خاص مربوط به نوع مخدر در صورت حضور هدف  	

اولین محصول تجاری بر مبنای آپتامر )DNA تک رشته ای( و کونژوگه با نانو ذرات مختلف 	 
فلزی و ترکیبات شیمیایی

پاسخ سریع و حساست باال	 
انتخابیت مناسب	 
قیمت مناسب	 
تولید کامال بومی	 

بخش: کیت های تشخیصی



دارو و سالمت

۱5۰۱5۱

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی

شرکت توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن

سال تاسیس:
۱38۴

معرفی محصول:
هپاتیــت ث )Hepatitis C( یــک بیمــاری عفونــی ناشــی از ویروســی بــا همیــن نــام اســت 
)Hepatitis C Virus/HCV(. ژنــوم ایــن ویــروس متشــل از RNA و بــه طــول تقریبــی ۹500 
نوکلئوتیــد می باشــد. شــیوع جهانــی ایــن ویــروس بــاال بــوده و نزدیــک بــه 1۸0 میلیــون نفــر در 

دنیــا بــه آن مبتــال هســتند.
 RNA تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه مطمئن تریــن روش بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری یافتــن
ویــروس بــه روش RT-PCR در نمونــه می باشــد. بــا ایــن روش تشــخیص بیمــاری حــدود چنــد 
هفتــه تــا چنــد مــاه زودتــر از روش هــای مبتنــی بــر جســتجوی آنتی بــادی امکان پذیــر می شــود. 
همچنیــن بــا ایــن روش می تــوان میــزان ویــروس در خــون بیمــار را نیــز ســنجید؛ درنتیجــه بــه 
عنــوان بهتریــن روش بــرای ارزیابــی موفقیــت درمــان و یــا بررســی میــزان پیشــرفت بیمــاری و 

تفکیــک انــواع حــاد، فعــال و مزمــن از یکدیگــر شــناخته می شــود.
کیــت حاضــر امــکان بررســی نمونــه جهــت تشــخیص و تعییــن تیتــر ویــروس هپاتیــت ث را بــه 

ــد. روش One-Step Real-Time RT-PCR فراهــم می کن

 C کیت تشخیص و کمیت سنجی هپاتیت

www.amitisgen.com

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

 Hepatitis C( ویروس هپاتیت ث RNA آزمایشگاه های طبی جهت تشخیص و کمیت سنجی
)Virus or HCV

قیمت مناسب	 
کیفیت بسیار باال	 

بخش: کیت های تشخیصی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 13485
 	ISO 9001



دارو و سالمت

۱5۲۱53

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی
بخش: کیت های تشخیصی

سال تاسیس:
۱38۴

معرفی محصول:
ــی کروموزومــی  ــا حاصــل از جابجای ــوزوم فیالدلفی ــا کروم ناهنجــاری کروموزومــی  BCR-ABLی
ــوزوم شــماره ۹ در مجــاورت ژن  ــی، ژن ABL در کروم ــن جابجای ــی باشــد. درنتیجــه ای 22;9 م
BCR در کرومــوزوم 22 قــرار می گیــرد و یــک ژن هیبریــد تشــکیل می شــود. ایــن مجــاورت ســبب 
ــد  BCR-ABL می شــود. ایــن پروتئیــن دارای فعالیــت مــداوم تیروزیــن  تولیــد پروتئیــن هیبری
 mRNA .کینــاز می باشــد و به نوبــه خــود باعــث افزایــش رشــد ســلولی و مهــار آپوپتــوز می شــود
 ALL و برخــی مــوارد CML حاصــل از نســخه برداری ژن هیبریــد تقریبــًا در ۹5 درصــد بیمــاران
یافــت می شــود. ایــن کیــت مــواد الزم بــرای تشــخیص بیــان ژن )p190( BCR-ABL )فقــط 
بــرای جابجایــی e1a2( و محاســبه BCR-ABL پــس از تشــخیص و طــی دوره درمــان را فراهــم 
 Real-Time PCR می کنــد. کیــت حاضــر جهــت تشــخیص ایــن ناهنجــاری کروموزومــی از روش
بهــره می گیــرد. در ایــن روش بــا اســتفاده از پروب هــای نشــان دار شــده بــه رنگ هــای فلورســنت 
می تــوان محصــول PCR را بررســی نمــود بــدون اینکــه پــس از پایــان واکنــش نیــاز بــه انجــام 
مراحــل بعــدی باشــد؛ لــذا امــکان ایجــاد آلودگــی نیــز بــه لحــاظ تئــوری وجــود نخواهــد داشــت.

کیت تشخیص و کمیت سنجی ناهنجاری کروموزومی یا 
BCR-ABL )p190( ترانسلوکاسیون

شرکت توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
www.amitisgen.com

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

BCR-ABL )p1۹0( آزمایشگاه های طبی جهت تشخیص ناهنجاری کروموزومی یا ترانسلوکاسیون

قیمت مناسب	 
کیفیت بسیار باال	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 13485
 	ISO 9001



دارو و سالمت

۱5۴۱55

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی
بخش: کیت های تشخیصی

سال تاسیس:
۱38۴

معرفی محصول:
ســیتومگالو  بــه  معــروف   )5-human herepesvirus 5, HHV( انســانی  هرپــس  ویــروس 
Herpesviri-( ــد ــس ویری ــواده هرپ ــای خان Cytomegalovirus, CMV( از ویروس ه ــروس  )وی
dae( اســت و ژنــوم آن از DNA دو رشــته ای تشــکیل شــده اســت. ایــن ویــروس یکــی از عوامــل 
بیمــاری زای بســیار شــایع اســت و حــدود %۸0 بزرگســاالن بــه آن مبتــال هســتند. عفونــت اولیــه 
معمــواًل در ســنین کودکــی اتفــاق می افتــد و عمدتــًا فاقــد عالئــم بالینــی واضــح اســت. در پــی 
عفونــت اولیــه ویــروس بــه صــورت نهفتــه )latent( تــا پایــان عمــر در بــدن فــرد باقــی می مانــد. 
در صــورت بــروز ضعــف سیســتم ایمنــی امــکان فعــال شــدن ویــروس نیــز وجــود دارد. در حــال 
حاضــر روش Real-Time PCR در مقایســه بــا ســایر روش هــای ارزیابــی میــزان ویــروس، دارای 
بیشــترین حساســیت و وســیع ترین دامنــه اندازه گیــری می باشــد. در ایــن روش بــا اســتفاده از 
پروب هــای نشــان دار شــده بــه رنگ هــای فلوئورســنت می تــوان محصــول PCR را بررســی نمــود. 

 CMV کیت تشخیص و کمیت سنجی پاتوژن

شرکت توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
www.amitisgen.com

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

CMV آزمایشگاه های طبی جهت تشخیص پاتوژن

قیمت مناسب	 
کیفیت بسیار باال	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 13485
 	ISO 9001



دارو و سالمت

۱56۱57

فصل سوم | خدمات و فناوری های تشخیصی

شرکت بیان ژن پارس
www.bayangene.com

سال تاسیس:
۱3۹3

معرفی محصول:
ایــن خدمــت عبــارت اســت از انجــام آزمایشــات Whole Exome کــه روش انجــام آن بــه صــورت 

زیــر می باشــد:
1 .DNA استخراج
تهیه کتابخانه اطالعات. 2
راه اندازی دستگاه ایلومینا . 3
آنالیــز اطالعــات و ایجــاد فایــل fastq، ســپس ایجــاد فایــل bam، ایجــاد فایــل vcf و در . 4

  annotation نهایــت ایجــاد فایــل
گزارش آنالیز. 5

در فرآینــد انجــام آزمایشــات داده هــای خــام کــه بــه صــورت تصویــر بدســت می آینــد بــا نرم افــزار 
موجــود در دســتگاه ایلومینــا تبدیــل بــه اطالعــات حروفــی A T C G  می شــوند. در مرحلــه 
  fastq بعــد ایــن اطالعــات کــه بســیار ســنگین هســتند، حــذف می شــوند و تنهــا فایــل متنــی
تولیــد و بــرای مراحــل بعــدی اســتفاده می شــود. در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از برنامه نویســی 
)Linux Job(، تمامــی مراحــل بعــدی بصــورت اتومــات کد گــزاری شــده و یکــی پــس از دیگــری 

انجــام می شــوند.
این مراحل به شرح ذیل هستند:

مقایســه خوانــش 150 نوکلیوتیــدی بــا ژنــوم رفرانــس انســان- ثبــت محــل قرارگیــری آن در . 1
SAM ژنــوم- ایجــاد فایلــی بنــام

2 .BAM بصورت بایناری- تولید فایل SAM تبدیل فایل
اســتخراج آمارهــای پوشــش و کاوریــج نواحــی مختلــف از فایــل مذکــور )مبنــای رد و یــا . 3

قبــول و تاییــد درســت انجــام شــدن نمونــه(
اسمبلی شدن خوانش های تک تک. 4

NGS )WHOLE EXOME ( خدمات آزمایش های ژنتیکی

بخش: خدمات بیوانفورماتیک

کاربـــــــــــرد:
تشخیص بیماری های توارثی	 
با نوع سرطان 	  یافتن داروهای متناسب  ابتال به سرطان و همچنین  تشخیص استعداد 

در هر فرد بیمار
تشخیص ناقل بودن برخی بیماری ها و جلوگیری از شیوع اینگونه موارد در نسل های آینده	 
باالی 	  با دقت  بررسی خون مادر  با  تنها  اختالالت کروموزومی  به  ابتالی جنین  تشخیص 

۹۹ درصد
تشخیص علل ناباروری و سقط مکرر و کمک به خانواده ها برای داشتن فرزند	 

این خدمت، ماهیت B2B دارد.

نرماالیز شدن فایل اسمبلی شده- حذف قسمت های دارای تکرار غیر ضروری. 5
تشــخیص تغییــرات ژنــی )قســمت های جهــش دار( در نمونــه بیمــار بــا برنامــه نرم افــزاری . 6

GATK از طریــق مقایســه بــا منبــع
مقایســه تکــرار هــر جهــش بــا جمعیت هــای مختلــف- مشــخص کــردن و کدگــزاری اثــرات . 7

جهــش بــر روی پروتئیــن بــا اســتفاده از برنامــه آنــووار فرکوونســی
مقایسه نمونه ها با منابع ایرانی مرتبط- مطالعه و بررسی شیوع در جمعیت محلی . ۸
افزودن کد بیماری زایی آمیم به نام ژن ها. ۹

ــو . 10 فیلتــر کــردن اطالعــات و ارائــه نتیجــه- بررســی چشــمی نتیجــه )فایــل کوچــک 100 کیل
بایتــی( توســط کارشناســان
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شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱،۰۰۰ خدمت تشخیصی در سال

سال تاسیس:
۱3۹۴

معرفی محصول:
ــر  ــی ب ــی مبتن ــی و علم ــات فن ــزوم خدم ــول اگ ــی ه ــی ژنتیک ــج توالی یاب ــیر نتای ــات تفس خدم
علــوم بیوانفورماتیــک و ژنتیــک پزشــکی اســت کــه امــکان تشــخیص علــل ژنتیکــی بیماری هــای 

ــواده را فراهــم  می ســازد. ــا خان ــرد ی رخ داده در ف

)NGS( خدمات توالی یابی ژنتیکی هول اگزوم

بخش: خدمات بیوانفورماتیک

این خدمت، ماهیت B2B دارد.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مراکز تشخیصی و تحقیقاتی حیطه ژنتیک پزشکی

داده هــای خــام حاصــل از تعییــن توالــی نســل بعــد )NGS( بــا اســتفاده از pipline هــای 
بیوانفورماتیکــی مــورد بررســی کنتــرل کیفــی قــرار می گیرنــد و داده هــای نامناســب حــذف 
ــوم مرجــع مرتب سازی شــده و  ــر اســاس ژن ــه بعــد توالی هــای تاییــد شــده، ب می شــود. در مرحل
ســپس بــر اســاس دیتابیس هــای آنالیــن جهــش، جهش هــای موجــود در نمونــه شناســایی و 
بصــورت فایــل annotation اســتخراج می شــود. ایــن فایــل بطــور معمــول دارای بیــش از 120 تــا 
130 هــزار جهــش مختلــف مطابــق بــا داده هــای بــه روزرسانی شــده پایگاه هــای اطالعاتــی مهــم 
مــورد توافــق جهانــی همچــون پــروژه 1000 ژنــوم، ExAC و همینطــور ابزارهــای پیش بینی کننــده 
اصلــی همچــون SIFT، Polyphne، genomeAD، mutation taster  و غیــره اســت. در مرحلــه 
پایانــی بــر اســاس اطالعــات بالینــی بیمــار کــه توســط مرجــع خدمــت گیرنــده اعــالم شده اســت 

ــزارش می شــود. ــاری استخراج شــده و گ ــای مســبب بیم جهش ه

کیفیت فنی باال خدمات به دلیل تیم متخصصین ژنتیک ارایه دهنده این خدمت 	 
قیمت به صرفه دالری	 
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شرکت زیست رهاورد کارا

سال تاسیس:
۱3۹6

معرفی محصول:
تولیــد صنعتــی، تجهیزاتــی در مقیــاس و تــوان صنعتــی طلــب می کنــد. تجهیــزات آزمایشــگاهِی 
ــت را  ــای پر شــتاب صنع ــا نیازه ــی ب ــارای همراه ــا ی ــای محــدود، اساس ــا مقیاس ه ــول، ب معم
ندارنــد. زیســت رهــاورد کارا، بــا ارائــه یــک تکنولــوژی ســخت افزاری  نرم افــزاری منحصــر بــه 
ــری  ــد و غربال گ ــرای تولی ــاال ب ــاس ب ــدرِت ســرعت و مقی ــه ق ــاوری را ب ــع زیســت فن ــرد، صنای ف

ســویه های صنعتــی تجهیــز می کنــد. 
ایــن محصــول نیــاز بــه توســعه و غربال گــری میکروبــی بــر اســاس شــاخصه های رشــد در انــواع 

ــرآورده می ســازد. محیط هــای کشــت را ب

نرم افزار غربال گری سویه های صنعتی با گذردهی باال
 Feature Engineering با الگوریتم

بخش: خدمات بیوانفورماتیک

این محصول، خدمت با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــی  ــد میکروب ــی و تولی ــک، غذای ــع پروبیوتی ــه صنای ــاوری از جمل ــف زیســت فن حوزه هــای مختل
انــواع مــواد زیســتی و دارویــی

غربال گری بر اساس شاخصه های رشد	 

ظرفیت خوانش 6 تا 60 هزار جمعیت میکروبی طی 3 تا 7 روز	 
قابل استفاده برای توسعه سویه با فناوری مهندسی تکامل	 
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شرکت آوین زیست کیمیا داده
www.a-bioced.com

سال تاسیس:
۱3۹3

معرفی محصول:
بیوانفورماتیــك و كموانفورماتیــك بــا اســتفاده از ابزارهــای كامپیوتــری آنالیزگــر در محیــط 
in silico، درك و تصویــری تحلیلــی  بــا حداكثــر مشــابهت بــه حقایــق ســلولی، بافتــی و در 
ــار محققیــن  ــه ای در اختی ــز اطالعــات پای ــا آنالی ــده را ب ــك موجــود زن نهایــت سیســتم كامــل ی
قــرار می دهنــد. تنهــا %11 از تركیبــات جدیــدی كــه بــا روش هــای ســنتی بــه عنــوان كاندیدهــای 
ــد. اســتفاده از روش هــای  ــرد كیلینیكــی راه می یابن ــه كارب ــه مرحل ــد، ب ــی معرفــی می گردن داروئ
نویــن كموانفورماتیــک كمــك بــه ســزایی بــه فرآینــد كشــف دارو، انتخــاب و ارائــه كاندیدهایــی 

ــد. ــی روشــن، می نمای ــده كیلینیك ــا آین ــی ب داروئ
نرم افــزار طراحــی شــده دارای دو بخــش می باشــد. بخــش اول شــامل طراحــی ترکیــب جدیــد 
ــن  ــت. ای ــات اس ــه قطع ــد از کتابخان ــات جدی ــردن قطع ــه ک ــق اضاف ــی از طری ــی احتمال داروی
بخــش بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک و عملگرهــای مختلــف صــورت گرفتــه و ترکیــب جدیــد 

ــد انجــام می شــود.  ــب جدی ــش ترکی ــردد و در بخــش دوم بررســی برهمکن ایجــاد می گ

نرم افزار طراحی ترکیبات شبه داروی جدید

بخش: خدمات بیوانفورماتیک

این محصول، خدمت با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

دریافت گزارش بهترین ترکیب ساخته و متکامل شده شبه دارو با خواص درمانی

 	 Mycobacterium و ارائــه ترکیبــات شــبه داروی جدیــد بــر ضــد باکتــری in silico ســاخت
 HIV و ویــروس .sp

	  web-based نحوه عرضه: بسته نرم افزاری و یا ارائه خدمات
امکان طراحی لیگاندهای دارویی که پیوندهای جایگزین برقرار می کنند	 
محــدود بــه جایــگاه مشــخصی نبــودن عملگــر بــرای گســترش لیگانــد دارویــی و گســترش آن 	 

در طــول زیــر جایگاه هــای بالقــوه ی بــر همکنش کننــده
قابلیت جستجو تصادفی و توانایی آغاز جستجو از یک هسته اولیه توسط عملگر	 
شــروط اعمــال شــده فارماکوکینیتیکــی کــه نقــش بــه ســزائی در حصــول ســاختار شــیمیایی 	 

ترکیــب دارویــی دارنــد توســط کاربــر 
ــه ی 	  ــات موجــود در کتابخان ــی از قطع ــات شــبه داروی ــکان ســاخت کتابخانه هــای ترکیب ام

ــر ــات تعریــف شــده توســط کارب ــی از ترکیب ــه ی ترکیبات قطعــات و کتابخان
امــکان جایگزیــن کــردن ســاختارهای شــیمیایی حلقــه ای مــورد اســتفاده در ترکیبــات شــبه 	 

دارو بــدون دســتکاری بــا گروه هــای دیگــر و یــا ســاختارهای حلقــه ای از نــوع دیگــر
فشــردگی و بــه کار بــردن آســان ســاختمان داده ی بــه کار رفتــه بــرای نمایــش و دســتکاری 	 

ســاختارها در حیــن انجــام تکامــل مولکولــی

صرفه جویــی هزینــه و زمــان مورد نیــاز در طراحــی و ســاخت in silico ترکیبــات جدیــد دارویــی 
و یــا بهینه ســازی ترکیبــات موجــود
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 اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

عصاره ها، روغن ها و اسانس ها
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کپسول نرم سوپرمینت؛ ضددرد و نفخ معده  <<<<<<< ۱68     

کپسول آلزاستاپ؛ جهت تقویت حافظه، پیشگیری و درمان کمکی آلزایمر  <<<<<<< ۱7۰     

۱7۲ >>>>>>>  LDL کپسول نرم لیموترش؛ جهت کاهش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و     

۱7۴ >>>>>>>  LDL کپسول نرم زیره؛ جهت کاهش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و     

قرص روکش دار فمودین حاوی عصاره  میوه پنج انگشت؛ جهت بهبود بی نظمی قاعدگی  <<<<<<< ۱76     

ساشه پسیلیوم حاوی دانه و پوسته اسفرزه؛ جهت درمان یبوست  <<<<<<< ۱78     

قرص رو کش دار ومیگان حاوی جینجرول و ریزوم زنجبیل؛ جهت به عنوان ضد تهوع  <<<<<<< ۱8۰     

پماد کاالندوال؛ جهت درمان التهاب پوستی و بهبود جریان خونی  <<<<<<< ۱8۲     

پمادهای گیاهی ابوخلسا   <<<<<<< ۱8۴     

فرموالسیون گیاهی قطره درد دندان؛ برپایه مرزه خوزستانی؛ نام تجاری: دنتول  <<<<<<< ۱86     

قرص مناسب کبد و سندروم متابولیک از کنگر فرنگی؛ نام تجاری: سینارول  <<<<<<< ۱88     

شربت گیاهی استاپ سیویر؛ حاوی عصاره های گیاهان آویشن شیرازی،سیر، گلپر و غیره   <<<<<<< ۱۹۰     

حاوی عصاره های گیاهان آویشن شیرازی،سیر، گلپر، مرزه، میخک، رازیانه و اپیوم  <<<<<<< ۱۹۰     

پماد آلفا از عصاره برگ الوسونیا اینرمیس و ریشه کورکوما النگا؛ جهت سوختگی درجه ۲   <<<<<<< ۱۹۲     

کپسول ممورال  <<<<<<< ۱۹۴     

قرص مکیدنی لیکوفار  <<<<<<< ۱۹6     

قرص پروستاتان  <<<<<<< ۱۹8     

کپسول سافروتین  <<<<<<< ۲۰۰     

کپسول سافرودیت بانوان  <<<<<<< ۲۰۲     

شیاف واژینال فیتوواژکس از عصاره گیاه سیاهدانه؛ جهت درمان عفونت های قارچی   <<<<<<< ۲۰۴     

کپسول اثلق )رها(  <<<<<<< ۲۰6     

قرص 3۰۰ میلی گرمی بره موم؛ نام تجاری: پروایکس  <<<<<<< ۲۰8     

کپسول نرم روده ای اسانس نعنافلفلی؛ جهت تسکین عالئم سندروم روده تحریک پذیر  <<<<<<< ۲۱۰     

قرص عصاره گیاه دم اسب؛ جهت پیشگیری و بهبود پوکی استخوان؛ نام تجاری: اکوئیفلکس   <<<<<<< ۲۱۲     

کپسول انتریک کوت کولمیگان بر پایه اسانس نعنا فلفلی  <<<<<<< ۲۱۴     

کرم بهبود دهنده ی عالئم پسوریازیس از عصاره گیاهان مختلف؛ نام تجاری: پسوس رام  <<<<<<< ۲۱6     

سافت ژل ایرافالکس؛ از روغن دانه کتان  <<<<<<< ۲۱8     

عصاره و قطره خوراکی سیلیمارین  <<<<<<< ۲۲۰     

تولید عصاره های گیاهی و غیرگیاهی انکپسوله  <<<<<<< ۲۲۲     

استخراج و تولید قرص فشرده کروسین با خلوص باالی ۹۰ درصد  <<<<<<< ۲۲۴     



دارو و سالمت

۱68۱6۹

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت باریج اسانس
www.barijessence.com

سال تاسیس:
۱37۱

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار دالر تا ۱ میلیون دالر

معرفی محصول:
محققیــن معتقدنــد توانایــی اســانس نعنــا در مهــار انقباضــات عضــالت صــاف ایزولــه بــه علــت 
مهــار ورود کلســیم بــه داخــل ســلول های عضالنــی اســت و اثــرات بالینــی اســانس نعنــا در درمــان 
عالئــم ســندروم روده تحریــک پذیــر از جملــه درد و ناراحتــی شــکم را بــه مهــار انقبــاض بیــش از 

حــد عضــالت صــاف روده و در نتیجــه اعــاده تــون عضالنــی مناســب نســبت می دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مکانیســم اثــرات آنتی اسپاســمودیک اســانس نعنــا مشــخص شــده اســت؛ 
بــرای ســاخت کپســول نــرم ســوپرمینت از اســانس نعنــا اخضــر اســتاندارد بــر اســاس مشــخصات 
فارماکوپــه ای اســتفاده می شــود. چنانچــه اســانس اســتاندارد نباشــد )بایــد حــاوی 55 درصــد  

کارون باشــد(، بایــد بــا روش تقطیــر بــرج بلنــد اســتاندارد شــود. 

کپسول نرم سوپرمینت
ضددرد و نفخ معده

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، تاجیکستان، کویت، گرجستان، 
بلغارستان، قرقیزستان، قزاقستان، هنگ کنگ، عراق، افغانستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

تقویت معده، ضد نفخ و آنتی اسپاسمودیک	 
درمان سوءهاضمه	 
مهار تکثیر باکتری های عامل ایجاد زخم و التهاب معده	 

اجــزای دارو: اســانس نعنــا )Mentha spicata(، روغــن ســویا و یــا آفتابگــردان بــه عنــوان  	
حــالل، ژالتیــن، پالســتی ســایزر )ســوربیتول و گلیســرین(، محافــظ ضــد میکروبــی )متیــل 

پارابــن( و ...
فرم دارویی: کپسول نرم 20 میلی گرم 	
نوع عرضه: بسته بندی حاوی 30 عدد کپسول نرم 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱7۰۱7۱

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت باریج اسانس
www.barijessence.com

معرفی محصول:
ایــن محصــول بــا بهره گیــری از ترکیبــات کامــاًل طبیعــی )گیاهــان کنــدر، وج، ســعد کوفــی( و بــا 
توجــه بــه متــون علمــی طــب ســنتی جهــت کمــک در درمــان آلزایمــر تهیــه شــده اســت. بیمــاری 
ــن بیمــاری  ــو مغــز اســت. ای ــن بیمــاری دژنراتی ــت زوال عقــل و مهم تری آلزایمــر شــایع ترین عل
نوعــی اختــالل مغــزی مزمــن پیــش رونــده و ناتوان کننــده اســت کــه بــا اثــرات عمیــق بــر حافظــه 
ــالل  ــی، اخت ــای حرکت ــام فعالیت ه ــم، انج ــناختی، تکل ــای ش ــکال در فعالیت ه ــروز اش ــبب ب س
عملکــرد، برنامه ریــزی، ســازماندهی و اســتدالل انتزاعــی می شــود. ایــن بیمــاری مشــل بزرگــی 
بــرای ســالمت جامعــه محســوب می شــود کــه بــر روابــط بیــن فــردی و اجتماعــی نیــز اثــر دارد. 
میــزان شــیوع ایــن بیمــاری بعــد از 65 ســالگی بــه ازای هــر 5 ســال 2 برابــر می شــود، بــه طــوری 
ــاری هســتند و  ــن بیم ــه ای ــال ب ــه مبت ــاالی ۸5 ســال جامع ــا 50 درصــد ســالمندان ب ــه 40 ت ک

افزایــش ســن، مهم تریــن ریســک فاکتــور ایــن بیمــاری اســت.

کپسول آلزاستاپ
جهت تقویت حافظه، پیشگیری و درمان کمکی آلزایمر

سال تاسیس:
۱37۱

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار دالر تا ۱ میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، تاجیکستان، کویت، گرجستان، 
بلغارستان، قرقیزستان، قزاقستان، هنگ کنگ، عراق، افغانستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

تقویت حافظه و پیشگیری و درمان آلزایمر

اجــزا فرموالســیون: حداقــل 60 درصــد مجمــوع گیاه هــای کنــدر، وج، ســعد کوفــی، فلفــل  	
ســیاه و زنجبیــل، عســل و ...

ــوع عرضــه: کپســول 500 میلی گرمــی و اســتاندارد شــده براســاس وجــود حداقــل 0/03  	 ن
میلی گــرم کتــو بتــا بوســولیک اســید در هــر کپســول

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱7۲۱73

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت باریج اسانس
www.barijessence.com

معرفی محصول:
ایــن محصــول از اســانس پوســت لیموتــرش )Citrus aurantifolia( تهیــه شــده اســت و 
جهــت کاهــش وزن اســتفاده می شــود. علــت اساســی چاقــی و اضافــه وزن عــدم تعــادل بیــن 
کالــری دریافتــی و کالــری مصرفــی اســت. چاقــی منجــر بــه عواقــب خطرنــاک ماننــد بیماری هــای 
از  بعضــی  و  اوســتئوآرتریت  ویــژه  بــه  اســکلتی  اختــالالت عضالنــی  دیابــت،  قلبی عروقــی، 

ســرطان ها ماننــد ســرطان آندومتــر رحــم، پســتان و روده بــزرگ می شــود.
ــی مطــرح  ــی فراوان ــی و غیرداروی ــی داروی ــی روش هــای درمان ــرای کاهــش وزن و درمــان چاق ب
اســت کــه هیچ کــدام تأثیــر قطعــی ندارنــد. براســاس تحقیقــات انجــام شــده، بــه منظــور ایجــاد 
ــی بــدون  ــوده عضالن ــود فیزیــک بــدن و افزایــش ت ــا تثبیــت آن، همچنیــن بهب کاهــش وزن ی
چربــی می تــوان ترکیبــات استخراج شــده از مرکبــات را به صــورت خوراکــی در انســان بــه  کار بــرد. 
همچنیــن بــرای کاهــش یــا کنتــرل وزن می تــوان ایــن ترکیبــات را بــا یــا بــدون محــدود کــردن 
کالــری مــورد اســتفاده قــرار داد. ایــن محصــول دارای ایــن تاثیــرات بــوده، لــذا منجــر بــه کاهــش 

وزن می شــود.

کپسول نرم لیموترش
LDL جهت کاهش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و

سال تاسیس:
۱37۱

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار دالر تا ۱ میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، تاجیکستان، کویت، گرجستان، 
بلغارستان، قرقیزستان، قزاقستان، هنگ کنگ، عراق، افغانستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاهش و کنترل وزن	 
کاهش تری گلیسیرید و کلسترول	 

اجــزای دارو: اســانس نعنــا )Mentha spicata(، روغــن ســویا و یــا آفتابگــردان بــه عنــوان  	
حــالل، ژالتیــن، پالســتی ســایزر )ســوربیتول و گلیســرین(، محافــظ ضــد میکروبــی )متیــل 

پارابــن( و ...
فرم دارویی: کپسول نرم 20 میلی گرم 	
نوع عرضه: بسته بندی حاوی 30 عدد کپسول نرم 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱7۴۱75

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

معرفی محصول:
ایــن کپســول از اســانس زیــره تهیــه شــده اســت. گیــاه زیــره از گیاهــان مــورد اســتفاده مرســوم 
جهــت افزایــش ســوخت و ســاز بــدن بــوده اســت. اســانس زیــره بــه دلیــل دارا بــودن اجــزای 
ــرای الغــری  ــدا ب ــوان یــک کاندی ــف )مهم تریــن جــزء آن کیومــن آلدهیــد می باشــد( به عن مختل

محســوب می شــود.

کپسول نرم زیره
LDL جهت کاهش وزن، تری گلیسیرید، کلسترول و

شرکت باریج اسانس
www.barijessence.com

سال تاسیس:
۱37۱

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار دالر تا ۱ میلیون دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، کانادا، ایتالیا، استرالیا، تاجیکستان، کویت، گرجستان، 
بلغارستان، قرقیزستان، قزاقستان، هنگ کنگ، عراق، افغانستان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مؤثر در کاهش وزن

اجــزا محصــول: اســانس زیــره ســبز، روغــن ســویا، ژالتیــن، گلیســیرین، متیــل پارابــن، آب  	
مقطــر، ویتامیــن E و ...

نــوع عرضــه: کپســول نــرم استاندار شــده بــر اســاس وجــود حداقــل 3/75 میلی گــرم  	
کیومیــن آلدهیــد در هــر کپســول

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱76۱77

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت مجتمع صنایع دینه ایران
www.dinehiran.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
3/5 تن

سال تاسیس:
۱35۹

معرفی محصول:
ــای  ــود بی نظمی ه ــوده و در بهب ــج انگشــت( ب ــاه پن ــرآورده حــاوی عصــاره ویتکــس )گی ــن ف ای
ســیل قاعدگــی )از قبیــل کوتــاه یــا طوالنــی شــدن فواصـــل بیــن دو ســـیل( و نیــز ســندروم 
پیــش از قاعدگــی )بــا عوارضــی ماننــد ســردرد، مشــکالت پوســتی از قبیــل آکنــه، حســاس شــدن 
ســینه ها، مشــکالت گوارشـــی، خســتگی، عصـــبانیت، بی قــراری، اضطــراب، تحریک پذیــری، 
ــرات  ــوه ویتکــس اث ــر اســت. عصــاره می ــی و مشــکالت خــواب( مؤث افســردگی، نوســانات خلق

ــد. ــز اعمــال می کن ــن از غــده هیپوفی ــق کاهــش ترشــح پروالکتی ــی خــود را از طری داروی
همچنین ایـــن فـــرآورده بـــا دارا بــــودن اثـــرات دوپامیـــنرژیک مـی توانـــد باعـث بهبـــود اختالالت 
ــیم  ــا تنظـ ــی ب ــاط سیســتم دوپامـینـ ــل ارتب ــه دلی ــد گرگرفتگــی )ب فیزیکــی دوران یائســگی مانن

ــن دوران گــردد. ــالالت روحــی و بی نظمی هــای خــواب در ایـ ــدن( و همچنیــن اختـ ــای ب دمـ

قرص روکش دار فمودین حاوی عصاره  میوه پنج انگشت
جهت بهبود بی نظمی قاعدگی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان و عراق 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

بهبود بی نظمی های سیل قاعدگی	 
بهبود سندروم پیش از قاعدگی	 
بهبـود اختالالت فیزیکی دوران یائسگی	 

اجزا: 20 میلی گرم )معادل 65/0 میلی گرم( ویتکسین در هر قرص

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱78۱7۹

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱۰ تن

سال تاسیس:
۱35۹

معرفی محصول:
 )Bulk- forming laxative( ملیــن گیاهــی حجم دهنــده  یــک  پســیلیوم کــه  درمانــی  اثــر 
می باشــد به واســطه تــورم موســیالژ موجــود در پوســته دانــه ظاهــر می گــردد. تــورم در اثــر 
ــع را  ــوع شــده و حــرکات دودی روده را افزایــش و دف جــذب آب موجــب افزایــش حجــم مدف

می کنــد. تســهیل 

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان و عراق 

شرکت مجتمع صنایع دینه ایران
www.dinehiran.ir

ساشه پسیلیوم حاوی دانه و پوسته اسفرزه
جهت درمان یبوست 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمــان یبوســت های مزمــن، یبوســت های دوران حاملگــی، هموروئیــد و IBS )ســندرم روده 
تحریک پذیــر(

محتویات هر ساشه: 4/2 گرم دانه پسیلیوم و 2/۸ گرم دکستروز )با طعم پرتقالی( 	
نوع عرضه: بسته بندی جعبه ای حاوی 10 ساشه 7 گرمی گرانول 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱8۰۱8۱

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰ تن

سال تاسیس:
۱35۹

معرفی محصول:
قــرص ومیــگان شــرکت دینــه از عصــاره زنجبیــل، بــه دلیــل خــواص ضدالتهابــی، تهیــه شــده 
ــرار  ــوان ضــد تهــوع و اســتفراغ و ضــد درد و التهــاب مفاصــل مــورد اســتفاده ق اســت و به عن
می گیــرد. همچنیــن در بیمــاری حرکــت و در تهــوع ناشــی از میگــرن قابــل اســتفاده اســت. اثــرات 
ضــد تهــوع ومیــگان وابســته بــه جینجرول هــا و شــوگال های موجــود در ریــزوم زنجبیــل اســت. 

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان و عراق 

شرکت مجتمع صنایع دینه ایران
www.dinehiran.ir

قرص رو کش دار ومیگان حاوی جینجرول و ریزوم زنجبیل
جهت به عنوان ضد تهوع

کاربـــــــــــرد:
درمــان تهــوع و ســرگیجه )ناشــی از شــیمی درمانی، بــارداری، جراحــی، بیمــاری مســافرت، دریازدگــی 

و ســوءهاضمه( و آرتریــت روماتوئید و اســتئوآرتریت

هــر قــرص ومیــگان دینــه بــه میــزان 5 میلی گــرم اســانس یــا 3 میلی گــرم پلــی فنــل تــام در 	 
30 ± 470 میلی گــرم پــودر ریــزوم زنجبیــل )Zingiber officinale( اســتاندارد شــده اســت.

ترکیبات: 	
 Zingiberene, ar–curcumene, geranial Zingiberol Gingerdiol, Gingerols,

shogoals

مشخصات فنی: 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱8۲۱83

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱5۰ تن

سال تاسیس:
۱35۹

معرفی محصول:
پمــاد کاالنــدوال از عصــاره گیــاه کاالنــدوالی ویــژه، مــوم طبیعــی زنبــور عســل، روغــن ذرت یــا ســویا 
ــام تجــاری  ــرای درمــان التهــاب پوســتی و بهبــود جریــان خونــی تولیــد و عرضــه می گــردد و ن ب
ــام لگ همیشــه بهار  ــا ن ــدوال آفیســینالیس کــه ب ــاه کاالن ــدوال می باشــد. گی ایــن محصــول کاالن
نیــز شــناخته می شــود از زمان هــای گذشــته بــرای بهبــود التهابــات و تحریک هــای پوســتی 

کاربــرد داشــته اســت.
پمــاد گیاهــی کاالنــدوال عــالوه بــر دارا بــودن خاصیـــت ضــد التهـــاب جلــدی، بــا تســریع در عمــل 
گرانوالســیون و تحریــک تشــکیل ســلول های جدیــد، موجــب ترمیــم و التیــــام پوســت های 

ــد. ــود بخشــیده و پوســت را تقویــت می کن حســاس و ملتهــب شــده، گــردش خــون را بهب

سابقه صادرات: 
۱۰,۲8۰ عدد | کمتر از 5۰۰ هزار دالر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عمان و عراق 

شرکت مجتمع صنایع دینه ایران
www.dinehiran.ir

پماد کاالندوال از عصاره موم طبیعی زنبور عسل، روغن ذرت یا سویا
جهت درمان التهاب پوستی و بهبود جریان خونی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

ترمیم و التیام پوست های حساس و ملتهب شده

ترکیبــات دارو: 2 درصــد عصــاره اختصاصی از لگ هــای Calendula off  )حاوی کاروتنوئیدها،  	
ــور  ــی زنب ــن، موســیالژ و اســانس(، مــوم طبیعـ ــن، تان فالونوییدهــا، ســاپونوزیدها، کالندی
عســل و روغــن گیاهــی )هــر 100 گــرم پمــاد گیاهــی کاالنــدوال دارای 35 میلی گــرم فالونوییــد 

بــر مبنــای روتیــن اســت(.
نوع عرضه: تیوب های 30 و 15 گرمی 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱8۴۱85

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت دارو درمان سلفچگان
www.darudarmanco.com

سال تاسیس:
۱37۹

معرفی محصول:
هواچوبــه یــا ابوخلســا یکــی از گونه هــای ارزشــمند و دارویــی منحصــر بــه فــرد در اســتان 
مازنــدران محســوب می گــردد. در طــب ســنتی از ترکیــب عصــاره ریشــه گیــاه هواچوبــه در روغــن 
حیوانــی بــه عنــوان یــک ضدالتهــاب و مرهــم بــه جهــت ضدعفونــی و بســتن زخم هــای ناشــی 
از انــواع ســوختگی ها اســتفاده می شــود. از عصــاره ی ایــن گیــاه انــواع پمادهــای دیابــت، زخــم 

بســتر، ســوختگی، شــقاق، زخــم جراحــی و ... تولیــد می شــود.

پمادهای گیاهی ابوخلسا 

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
امارات متحده عربی، مالزی، جمهوری آذربایجان، 
عمان، عراق، سوریه، افغانستان 

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کاربردنام پماد

درمان زخم بستر و التهاب های پوستیزخم بستر )نیودرم(

محافظت از رشد و بروز عفونت های قارچی و باکتریاییزخم دیابت

درمان انواع سوختگی های درجه یک، دو و سهسوختگی

شیفار
دارای اثــرات ضدالتهــاب، ضــد باکتــری و ضــد قــارچ- برطــرف کــردن التهــاب و 

خونریــزی، بهبــودی کامــل بیمــاری و تســهیل در دفــع مدفــوع

پای کودک )مام درم(
کاهــش التهــاب پوســت پــای کــودکان پوســت پــای نــوزادان کــه در برخــورد بــا ادرار 

ممکــن اســت ملتهــب یــا ســوخته شــود

زنجبیل جینجرول

ــده درد  ــده غضــروف مفاصــل، رفع کنن ــام بخــش درد مفاصــل، بازســازی کنن التی

ــی، رماتیســم و دیســک، درد هــای موضعــی ناشــی از گرفتگــی عضــالت و  عضالن

بهبود بخــش درد ســیاتیک و التیــام بخــش آســیب دیدگــی مفاصــل و ضایعــات 

اســتخوانی

آفتاب سوختگی )سانی درم(
درمــان ســوختگی ناشــی از تابــش آفتــاب و اشــعه مــاوراء بنفــش- پیشــگیری از 

پیــری پوســت

درمان عفونت های قارچی، میکروبی واژن خارش و التهابات بیرونی فرجواژینال هانی ژن

اشکال مختلف آلکانین و شیکونین و فالونوئید در گیاه ابوخلساء	 
وجود عسل و کنجد در فرآورده ها	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱86۱87

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان
www.khorraman.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
6,۰۰۰,۰۰۰ قطره

سال تاسیس:
۱3۹3

معرفی محصول:
قطــره گیاهــی دنتــول یــک بی حس کننــده موضعــی دنــدان و یــک ضدعفونی کننــده حلــق 
ــای  ــن تســکین درده ــه ضم ــه ای طراحــی شــده اســت ک ــه گون ــن دارو ب ــان می باشــد. ای و ده
دندانــی و دهانــی در پیشــگیری و درمــان عفونت هــای دهــان و دنــدان موثــر اســت. بلــع دارو نــه 
تنهــا بالمانــع بــوده و عــوارض جانبــی نــدارد بلکــه در صــورت لــزوم نوشــیدن محلــول )2 قطــره 
ــل اســتفاده اســت.  ــا قاب ــی و دل پیچه ه ــرای مســمومیت های عفون در نصــف اســتکان آب( ب
کارواکــرول بعنــوان مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده اســانس مــرزه خوزســتانی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.

فرموالسیون گیاهی قطره درد دندان
برپایه مرزه خوزستانی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق و افغانستان 

نام تجاری: دنتول

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تسکین درد دندان	 
ضدعفونی کننده حلق و دهان	 
پاک کننده و جرم بر دندان	 

نحــوه عرضــه: 2 میلی لیتــر قطــره گیاهــی در تیــوب لمینتــی بــه همــراه بروشــور در  	
جعبــه کاغــذی

استاندارد شده بر اساس روغن اساسی ساتورجا خوزستانی	 

قیمت مناسب	 
فرموالسیون گیاهی 	 
تسکین درد و ضد عفونی همزمان	 
عدم منع مصرف در دوره بارداری و شیردهی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
)FDA reg. No 172.5151(  مورد تایید سازمان غذا و دارو



دارو و سالمت

۱88۱8۹

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت نیاک
www.niakpharma.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
 ۴۰,۰۰۰ جعبه

سال تاسیس:
۱37۲

معرفی محصول:
ســینارول یــک فــرآورده گیاهــی بــه شــل دارویــی قــرص خوراکــی مناســب کبــد و ســندروم 
متابولیــک از کنگــر فرنگــی اســت. هــر قــرص حــاوی 200 میلی گــرم عصــاره خشــک )5:1( 
ــام علمــی Cynara  scolymus از  ــا ن ــا آرتیشــو )Artichoke( ب ــر فرنگــی ی ــاه کنگ برگ هــای گیـ

می باشــد.  Compositae خانــواده 
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، عصــاره کنگــر دارای اثــرات تحریــک کننــده کبــد و محافظــت 
از کبــد اســت. بــا بهبــود جریــان صفــرا و مهــار بیوســنتز آن، ســطح تــرول کلــز در خــون را کاهــش 

می دهــد.
ــرای IBS و  ــی ب ــر فرنگ ــاره کنگ ــوان از عص ــه می ت ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــات پیش ــی مطالع در برخ

ســوء هاضمه نیــز اســتفاده کــرد.
عملکرد این دارو معادل داروی شیمیایی پانکراتین و اورسوداکسی کولیک اسید می باشد.

قرص مناسب کبد و سندروم متابولیک از کنگر فرنگی
نام تجاری: سینارول

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کمک به حفظ سالمت کبد و بهبود نارسائی های کبدی	 
اختالالت گوارشی، ناراحتی صفراوی و دیگر حاالتی که نیاز به افـزایش ترشح صفرا باشد	 
هایپرلیپیدمی	 

دسته بندی دارویی: گوارش و کبد  	
اجــزا: اســیدهای فنلــی از قبیــل کافئیــک اســید، کلوروژنیک اســید و ســینارین )دی کافئوییل  	

کینیک اســید(
نــوع عرضــه: قــرص خوراکــی بــا روکــش قنــدی در بســته بندی های 50 عــددی )هــر  	

قــرص حــاوی حداقــل 3 میلی گــرم مشــتقات هیدروکســی ســینامیک اســید بــر حســب 
ــید( ــک اس کلروژنی

قیمت مناسب نسبت به محصوالت مشابه	 
عوارض کمتر نسبت به داروی مشابه	 
ایمن بودن از لحاظ سمیت 	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 10002
 	ISO 14001
 	ISO 45001



دارو و سالمت

۱۹۰۱۹۱

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

ظرفیت تولید ساالنه: 
7۰۰,۰۰۰ شیشه

سال تاسیس:
۱37۲

معرفی محصول:
آلــرگارد فــرآورده ای گیاهــی بــا شــل دارویــی محلــول خوراکــی در بطــری پــت 120 میلی لیتــری و 
متشــل از عصــاره گیاهــان ســیر، بــرگ گیــاه مــرزه، سرشــاخه لگ دار گیــاه آویشــن شــیرازی، میــوه 
گیــاه رازیانــه، تنتــور اپیــوم، میــوه خشــک گیــاه گلپــر و جوانــه لگ میخــک می باشــد. ایــن فــرآورده 
براســاس وجــود حداقــل % 0/01 آلیســین و دســت کــم  1/5 الــی 2 میلی گــرم ترکیبــات پلــی فنلــی 

بــر پایــه گالیــک اســید در هــر میلی لیتــر فــرآورده اســتاندارد گردیــده اســت.   
عملکرد این دارو معادل داروهای آسیکلوویر، تنوفویر و رمدسیویر می باشد. 

شرکت نیاک
www.niakpharma.com

شربت گیاهی استاپ سیویر
حاوی عصاره های گیاهان آویشن شیرازی،سیر، گلپر، مرزه، میخک، رازیانه و اپیوم

نام تجاری: آلرگارد

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کمک به کاهش دوران بستری )غیرICU( در بیماران مبتال به کووید-1۹

دسته بندی دارویی: ریوی، تنفسی، ضد ویروس 	
نوع عرضه: محلول خوراکی در بطری پت 120 میلی لیتری 	

قیمت مناسب نسبت به محصوالت مشابه	 
عوارض کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
ایمن بودن از لحاظ سمیت )عدم وابستگی(	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	ISO 9001
 	ISO 10002
 	ISO 14001
 	ISO 45001



دارو و سالمت

۱۹۲۱۹3

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت توسعه آلفا
www.fa.rejuderm.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
6 میلیون تیوب 

سال تاسیس:
۱383

معرفی محصول:
ــا خاصیــت  ــران ب ــداع و ساخته شــده در ای ــرد، اب ــرآورده طبیعــی، منحصربه ف ــن محصــول ف ای

ترمیم کنندگــی زخم هــای ســوختگی اســت.
ریشــه گیــاه  و   Lawsonia inermis بــرگ گیــاه  عصــاره  حــاوی  پمــاد  ایــن  فرموالســیون 

.Curcuma longa L
پمــاد آلفــا بــا زگزایــی در ناحیــه آســیب دیده و اپیتلیالیــزه شــدن و افزایــش خاصیــت ارتجاعــی 
بافــت در حــال ترمیــم و بــا کاهــش التهــاب یــا تــورم و جلوگیــری از گســترش عفونــت، دارای 

اثــرات ترمیمــی و ضــد درد و تســکین دهنده اســت.
التهابــی، ضــد میکروبــی،  آنتی اکســیدانی، ضــد  اثــرات  گیــاه Lawsonia inermis، دارای 

اســت. زخــم  تمیزکنندگــی  و  ترمیم کنندگــی 
ــی و  ــکال، ضــد میکروب ــرات آنتی اکســیدانی، جــاذب رادی ــاه Curcuma longa L. دارای اث گی

ضــد التهابــی کــه نقــش مهمــی در رونــد بهبــود زخــم دارنــد، اســت.

پماد آلفا از عصاره برگ الوسونیا اینرمیس و ریشه کورکوما النگا 
جهت سوختگی درجه 2

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

درمان سوختگی های مختلف

نوع عرضه: تیوب آلومینیومی 30 گرمی در جعبه

تسکین سریع التهاب و کاهش طول مدت درمان	 
عدم تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکتیک	 
افزایش رطوبت موضعی و افزایش کیفیت ترمیم زخم	 
کنترل درد بیمار )بدون بازگشت( و روش آسان پانسمان	 
کاهش قابل مالحظه در هزینه های درمان	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱۹۴۱۹5

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت لگ دارو
www.goldaru-co.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۴,۰۰۰,۰۰۰ جعبه

سال تاسیس:
۱36۲

معرفی محصول:

کپسول ممورال

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، افغانستان و یمن 

سابقه صادرات:
بین 5۰۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون دالر

ممــورال یــک داروی گیاهــی حــاوی کنــدر و زنجبیــل اســت کــه بــرای تقویــت حافظــه اســتفاده 
می شــود. بوزولیــک اســید به عنــوان مــاده مؤثــره کنــدر، ســبب تقویــت حافظــه می شــود. 
التهــاب، یکــی از عوامــل پاتوژنــز آلزایمــر اســت. بوزولیــک اســید موجــود در کنــدر بــا مهــار 
ــن  ــم اســتیل کولی ــار آنزی ــا مه ــی ب ــردد. از طرف ــا می گ ــار لکوترین  ه 5- لیپواکســیژناز ســبب مه
اســتراز اســتیل کولیــن را افزایــش می دهــد. بررســی های انجامشــده اثــرات آنتی اکســیدان، 

آنتی کولیــن اســتراز و آنتی انفالماتــوری کنــدر را ثابــت کــرده اســت.
زنجبیــل نیــز بــر آگاهــی و شــناخت، هــر دو اثــر دارد. از ترکیبــات فعــال موجــود در زنجبیــل 6- 
جینجــرول اســت. ایــن ترکیــب نیــز ســبب مهــار آنزیــم اســتیل کولیــن اســتراز شــده و در نتیجــه 
میــزان اســتیل کولیــن افزایــش می یابــد. از طرفــی ســبب افزایــش میــزان نوراپی انفریــن، 
ــن  ــور ای ــر مدوالت ــز می شــود. اث ــپ و قشــر مغ ــن و ســروتونین در هیپوکام ــن، دوپامی اپی نفری
ــی  ــرات درمان ــر دو سیســتم مونوآمیــن و کلینرژیــک ثابــت شــده اســت. همچنیــن از اث ــاه ب گی

ــت آنتی اکســیدان آن اســت. ــل خاصی ــم زنجبی مه
مطالعــات اثــر سینرژیســتیک عصــاره زنجبیــل و زردچوبــه 
ــرار داده  ــد ق ــورد تائی ــتراز م ــن اس ــتیل کولی ــار اس ــر مه ب
اســت. اثــر ضــد التهابــی زنجبیــل از طریــق مهــار TNFα و 

اینترلوکیــن 6 نیــز ثابــت شــده اســت.
ــا  کپســول ممــورال چــون حــاوی کنــدر وزنجبیــل اســت ب
اثــرات فارماکولوژیکــی قیدشــده قــادر بــه افزایــش قــدرت 

شــناخت و تقویــت حافظــه در بیمــاران اســت.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

مؤثــر در درمــان کــم شــدن حافظــه یــا اختــالالت ادراکــی، اختــالالت عــروق محیطــی، زوال عقــل 
)آلزایمــر(

محتویــات هــر کپســول: 360 میلی گــرم الئوگــم رزیــن کنــدر و 36 میلی گــرم گرانــول پودر ریشــه  	
زنجبیــل اســتاندارد شــده بــر مبنــای 10/4- ۸/4 میلی گــرم اســانس تــام و 172-140 میلی گــرم 

گم و موســیالژ
نوع عرضه: 30 عدد کپسول، بسته بندی شده به صورت 3 بلیستر 10  	

محصول کاماًل گیاهی	 
قیمت مناسب	 

مشخصات فنی: 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۱۹6۱۹7

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت لگ دارو
www.goldaru-co.com

قرص مکیدنی لیکوفار

ظرفیت تولید ساالنه: 
 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ جعبه

سال تاسیس:
۱36۲

معرفی محصول:
ــور  ــوس و تنط ــانس اکالیپت ــیرین بیان، اس ــک ش ــاره خش ــاوی عص ــار ح ــی لیکوف ــرص مکیدن ق

ــرد دارد. ــت کارب ــو قابلی ــاب مخــاط دهــان و گل ــود الته ــه در بهب کاپســیکوم اســت ک
اثربخشی مفید شیرین بیان در عصاره Liquorice را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

فعالیت آنتی باکتریال	 
اثرات ضد ویروسی علیه بعضی از ویروس ها	 
فعالیت ضد التهابی	 
 عملکرد آنتی اکسیدانی	 
آثار ضدآلرژی	 

آثار فارماکولوژیک مفید مواد مؤثره اکالیپتوس نیز عبارتند از:
توکسیسیته علیه طیفی از میکروب ها و قارچ ها	 
اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی	 
ریالکــس کــردن عضــالت صــاف مجــاری هوایــی و 	 

کمــک بــه بیــرون رانــدن موکــوس و بهبــود ســرفه در 
بیماری هــای تنفســی 

اهمیــت  حائــز  بیولوژیــک  عملکردهــای  جملــه  از 
کاپســیکوم نیــز می تــوان کاهــش احســاس درد از طریــق 
غیرعملکــردی کــردن )defunctionalization( فیبرهــای 
و همچنیــن  التهابــی  ضــد  آثــار  درد،  انتقــال  عصبــی 

شــمرد. بــر  را  آنتی اکســیدانی  فعالیــت 
مجموعــه اثــرات ذکــر شــده بیانگــر خاصیــت ضدالتهــاب 
قــرص لیکوفــار بــوده و دلیــل بــر اثــر بخشــی آن بــر گلودرد، 

التهــاب گلــو وگرفتگــی صداســت.

سابقه صادرات: 
7۲۰ بسته 

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، افغانستان و یمن 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ضد التهاب مخاط دهان و گلو، ضد خشونت و گرفتگی صدا

	  Glycyrrhiza( ــرم عصــاره خشــک ریشــه شــیرین  بیان ــرص: 53/2 میلی گ ــر ق ــات ه محتوی
glabra( ، 1/11 میلی گــرم اســانس اکالیپتــوس )Eucalyptus globulus( و 0/145 میلی گــرم 

)Capsicum annuum(  تنتــور فلفــل قرمــز
نــوع عرضــه: 30 عــدد قــرص روکــش دار )مکیدنــی(، بسته بندی شــده به صــورت 3 بلیســتر  	

10 عــددی

محصول کاماًل گیاهی	 
قیمت مناسب	 



دارو و سالمت

۱۹8۱۹۹

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت لگ دارو
www.goldaru-co.com

سال تاسیس:
۱36۲

معرفی محصول:
شــایع ترین تومــور خوش خیــم در مــردان، هیپرپــالزی خوش خیــم پروســتات اســت. عوامــل 
خطــر مربــوط بــه ایجــاد BPH بــه میــزان اندکــی شناخته شــده اند. بعضــی مطالعــات اســتعداد 
ژنتیکــی و برخــی دیگــر تفاوت هــای نــژادی را موردتوجــه قــرار داده انــد. امــروزه در سراســر جهــان، 
اســتفاده از داروهــای گیاهــی جهــت کاهــش و/یــا جلوگیــری از عالئــم ادراری همــراه بــا BPH، بــه 
دلیــل کارایــی قابل توجــه و عــوارض جانبــی کمتــر، موردتوجــه قــرار گرفتــه و از رشــد فزاینــده ای 
ــرص و  ــی ق ــی پروســتاتان در اشــکال داروی ــه داروی گیاه ــن زمین ــوده اســت. در ای ــوردار ب برخ
قطــره قابــل معرفــی می باشــد. در تهیــه ایــن دارو از عصــاره گیاهــان گزنــه، تخــم کــدو، بابونــه، 
ــاز و در  ــا ردوکت ــم 5-آلف ــار آنزی ــا مه ــن دارو ب خارخاســک و انیســون اســتفاده شــده اســت. ای
نتیجــه کاهــش DHT، کاهــش حجــم پروســتات، مهــار اتصــال برخــی فاکتورهــای رشــد بــه 
گیرنــده، کاهــش تولیــد مدیاتورهــای التهابــی و اثــرات ضدالتهابــی و اثــر تونیــک روی مثانــه و 
ریالکــس نمــودن اســفنکتر خروجــی مثانــه در درمــان پروســتات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

قرص پروستاتان

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، افغانستان و یمن 

سابقه صادرات:
بین 5۰۰ هزار تا ۱  میلیون دالر

کاربـــــــــــرد:
کاهش عوارض بزرگ شدن پروستات

نحوه عرضه: قطره گیاهی خوراکی 30 میلی لیتری 	
اجزای دارو: ریشه و برگ گزنه، تخم کدو، لگ بابونه، میوه خارخاسک، میوه انیسون 	

مشخصات فنی: 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۲۰۰۲۰۱

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت گیاهان سبز زندگی
www.greenplantsoflife.com 

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۱۰ میلیون عدد کپسول در سال 

سال تاسیس:
۱377

معرفی محصول:
کپســول گیاهــی ســافروتین از عصــاره خشک شــده گیــاه زعفــران تولیــد شــده اســت. دونپزیـــل 
مامنتیـــن، تاکریـــن پ، ریواســـتیگمین و گاالنتامیـــن نمونه هــای شــیمیایی ایــن کپســول گیاهــی 
هســتند. ایــن محصــول کاهش دهنــده عالئــم بیمــاری آلزایمــر بــر مبنــای مــواد موثــر موجــود در 

کالله هــای زعفــران بــا نــام کروســین اســت.

کپسول سافروتین

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
روسیه، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، استرالیا، کانادا، کره جنوبی و ...

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر

اجزا در هر کپسول:  15 میلی گرم عصاره استاندارد شده زعفران )mg1.65 کروسین(

تولید برای اولین بار در جهان	 
ــکا و ســاخت کشــور 	  ــا دو داروی ســاخت کشــور آمری ــی در مقایســه ب ــدون عــوارض جانب ب

انگلســتان
ایفا تاثیر هر دو دارو )دانپزیل و ممانتین( در شش مرحله آلزایمر به تنهایی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	GMP
 	Halal
 	ISO 9001



دارو و سالمت

۲۰۲۲۰3

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت گیاهان سبز زندگی
www.greenplantsoflife.com 

کپسول سافرودیت بانوان

معرفی محصول:
ایــن کپســول گیاهــی کاهش دهنــده اختــالالت جنســی ناشــی از مصــرف داروهــای ضدافســردگی 
ــای  ــر موجــود در کالله ه ــواد موث ــه از م ــوان اســت ک ــرد جنســی بان ــت عملک شــیمیایی و تقوی

ــردد. ــد می گ ــران تولی زعف

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۱۰ میلیون عدد کپسول در سال 

سال تاسیس:
۱377

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
روسیه، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، استرالیا، کانادا، کره جنوبی و ...

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون دالر

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کاهش دهنــده اختــالالت جنســی ناشــی از مصــرف داروهــای ضــد افســردگی شــیمیایی و بهبــود 
عملکــرد جنســی بانــوان

اجــزا هــر کپســول: 15 میلی گــرم عصــاره اســتاندارد شــده زعفــران کروســین mg 1.65 به همــراه 
)E( ــن ای mg 50 ویتامی

تولید برای اولین بار در جهان	 
کاهش عوارض ایجاد شده از مصرف داروی فلوکستین	 
دارای اثرات مفید در تحریک جنسی، روان کنندگی و دامنه درد	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	GMP
 	Halal
 	ISO 9001



دارو و سالمت

۲۰۴۲۰5

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت اکسیر گستر اسپادانا
www.exirge.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
3 میلیون جعبه

سال تاسیس:
۱3۹۲

معرفی محصول:
بســیاری از بانــوان در طــول دوران بــاروری حداقــل یــک یــا دو بــار دچــار عفونــت واژن یــا 
به اصطــالح واژینیــت می شــوند. شــیاف واژینــال فیتوواژکــس ازجملــه داروهــای مــورد اســتفاده 
بــرای درمــان عفونت هــای واژن اســت. ایــن شــیاف بــه جــای مقعــد بایــد درون واژن قــرار بگیــرد. 
ایــن شــیاف از ترکیبــات کامــاًل گیاهــی تشــکیل شــده و حالــت جامــد دارد. اصلی تریــن مــوادی 
ــاوی  ــه ح ــاه ک ــن گی ــه  ای ــاه ســیاه دانه اســت. دان ــن شــیاف وجــود دارد گی ــات ای ــه در ترکیب ک
کینــون، ســاپونین، آلکالوئیــد، پروتئیــن، اســیدهای آمینــه و روغــن اســت خاصیــت درمانــی دارد 

ــرد. ــه غشــای ســلول ها عفونــت را از بیــن می ب ــا نفــوذ ب و ب
داروی شیمیایی مشابه این دارو کلوتریمازول است. 

شیاف واژینال فیتوواژکس از عصاره گیاه سیاهدانه 
جهت درمان عفونت های قارچی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

درمان عفونت های واژینال

نوع عرضه: شیاف های 2/5 گرمی، بر پایه پلی اتیلن گالیکول

تولید برای اولین بار در دنیا	 
اثرگذاری بهتر نسبت به داروی شیمیایی کلوتریمازول	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
ثبت اختراع به شماره 003187	 
پروانه ساخت دارو به شماره: 121427/665 	 
 	IRC: 0780930621318385 شماره ثبت فرآورده



دارو و سالمت

۲۰6۲۰7

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت طالی سبز طوبی
www.t27.ir

سال تاسیس:
۱3۹3

معرفی محصول:
ــق نوشــته شــده  ــاره اثل ــه درب ــاب مخزن االدوی ــق دارای خــواص بســیاری اســت. در کت ــاه اثل گی
کــه مصــرف آن بــرای جنــون و تفتیــح ســده دمــاغ و خفقــان ســوداوی و بلغمــی و تفتیــح 
ســده جگــر و ســپرز )طحــال( و کســر ریــاح و زیــاد کــردن شــیر و تجفیــف )خشــکاندن( منــی و 
ادرار )بــه جریــان انداختــن( حیــض مؤثــر اســت. امــروزه از عصاره هــای ایــن گیــاه بــرای درمــان 
ســندرم پیــش از قاعدگــی، خونریزی هــای غیرطبیعــی رحــم،  درد پســتان، و هیپرپروالکتینمــی 
ــح ســدد  ــوان مفت ــه عن ــب طــب ســنتی ب ــه در کت ــن رازیان ــف اســتفاده می شــود. همچنی خفی
مجــارى ســینه و كبــد و طحــال و گــرده و مثانــه و مســكن اوجــاع آن هــا كــه از بــرودت باشــد و 
مقــوى باصــره و معــده و محلــل ریــاح و اخــالط غلیــظ و مولــد و زیــاده كننــده شــیر و مــدر بــول 
و حیــض و تریــاق ســموم حیوانــی معرفــی شــده اســت. در طــب امــروزی رازیانــه را بــه عنــوان 
یــک داروی محافــظ کبــد، شــیرآور، و قاعــده آور می شناســند کــه فعالیتــی مشــابه اســتروژن دارد. 
ــرای استســقا و عســرالبول و انتفــاخ بطــن و رفــع ســموم  تخــم جــزر نیــز مــدر قــوى اســت و ب
مفیــد می  باشــد. ازآنجایی کــه هــر ســه مفــرده بــر دســتگاه تناســلی زنــان تأثیــر می گذارنــد، 
ترکیــب دارویــی اثلــق بــا رازیانــه و تخــم زردک می توانــد در تنظیــم عــادت ماهانــه و فعــال كــردن 

ــر باشــد. تخمدان هــا مؤث

کپسول اثلق )رها(

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تنظیم عادت ماهیانه در زنان	 
فعال کننده تخمدان ها	 
افزاینده میل جنسی در زنان و كم كننده میل جنسی در مردان	 
رافع افسردگی در زنان و بهبود حال یائسگی در ایشان	 
نافع برای طحال	 

اجزاء فرآورده: اثلق، رازیانه، تخم هویج زردک 	
مزاج کلی دارو: گرم در دوم 	
ــه ســرطان های  	 ــال ب ــب دارو در صــورت ابت ــه در ترکی ــل وجــود رازیان ــه دلی ــرف: ب ــع مص من

ــاط شــود. ــه اســتروژن در مصــرف دارو احتی وابســته ب

تغییر طمع و ذائقه نسبت به محصوالت مشابه	 
تغییر طبع نسبت به محصوالت مشابه	 
بررسی تأثیرات استفاده داروها در جهت کاهش عوارض جانبی با حفظ خواص	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۲۰8۲۰۹

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت سورن تک توس
www.sorentt.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
۴۰,۰۰۰ قرص

سال تاسیس:
۱383

معرفی محصول:
قــرص 300 میلی گرمــی روکــش دار پــرو ایکــس از مــواد مؤثــره موجــود در قــرص بــره مــوم 
کنــدوی زنبــور عســل تهیــه شــده اســت. محصــوالت کنــدو بــا توجــه بــه قدمتشــان می تواننــد 
به عنــوان یــک مکمــل طبیعــی و مؤثــر در تأمیــن نیازهــای بــدن مــورد توجــه قــرار گیرنــد. بــا توجــه 
ــه پیشــگیری  ــد در کمــک ب ــاده می توان ــن م ــکا ای ــالم FDA  امری ــر و اع ــع علمــی معتب ــه مناب ب
بیماری هایــی ماننــد ســرماخوردگی، آنفلوانــزا، افزایــش مقاومــت بــدن بــا تأثیــر بــر تقویــت 
سیســتم ایمنــی بــدن مؤثــر باشــد. وجــود آنتی اکســیدان های موجــود در ایــن مــاده می توانــد 
نیــاز بــدن را بــه کمبــود ایــن مــواد تــا حــد زیــادی تأمیــن کنــد. ایــن مــواد در جــذب فلــزات مــورد 
نیــاز بــدن بســیار مؤثــر بــوده و می توانــد در تعــادل یونــی بــدن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا 
توجــه بــه تحقیقــات مختلــف در ســطح دنیــا دربــاره ایــن مــاده، اســتفاده مقــدار مناســبی از آن 
ــرار  ــه ق ــوان یــک مکمــل مناســب، مــورد اســتفاده روزان ــد و به عن ــت کن ــدن را تقوی ــد ب می توان
بگیــرد. آنتی اکســیدان ها عــالوه بــر اثــرات درمانــی در فعــال کــردن گیرنده هــای ســلولی نیــز 

ــد. ــل کنن ــر عم ــد فعال ت ــا می توانن ــن گیرنده ه ــت ای ــد دیاب ــی مانن ــه در بیماری های ــد ک مؤثرن

قرص ۳۰۰ میلی گرمی بره موم
نام تجاری: پروایکس

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تقویت سیستم ایمنی	 
مکمل بخشی از آنتی اکسیدان های بدن )به دلیل وجود مواد آنتی اکسیدانی(	 
مکمل غذایی بزرگساالن 	 

مــواد موثــره: روغن هــای آروماتیــک، گــرده، انــواع فالونوئیدهــا، آنتی اکســیدان ها، گروه هــای  	
فنولــی، انــواع ویتامین هــا، مــواد آنتی بیوتیکــی، ترپن هــای دارویــی ماننــد مئنتول و تاکســول، 

کافئیــک اســید و همچنین آرتئپلیــن C و ...
گرفت:  ندارد 	
نام تجاری: پروایکس 	
شلک دارو: قرص خوراکی 	

تولید محصوالت فناورانه و یونیک	 
تولید محصول باکیفیت با قیمت فروش پایین	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت مکمل از وزارت بهداشت و درمان ایران



دارو و سالمت

۲۱۰۲۱۱

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس
www.vashapharma.com

سال تاسیس:
۱3۹۴

معرفی محصول:
کپســول نــرم ژلومینــت حــاوی اســانس طبیعــی اســتخراج شــده از گیــاه نعنــا فلفلــی اســت کــه 

ــرای تســکین عالئــم ســندرم روده تحریک پذیــر )IBS( اســتفاده می شــود. ب
ژلومینــت باعــث شــل شــدن اسپاســم در عضلــه دیواره روده می شــود و به بازگردانــدن انقباضات 
روده ای طبیعــی کمــک می کنــد. ایــن امــر بــه کاهــش بــه دام انداختــن هــوا و محتویــات روده 

کمــک کــرده و همین طــور نفــخ شــکم، بــاد، ناراحتــی و درد را کاهــش و تســکین می دهــد.

کپسول نرم روده ای اسانس نعنافلفلی 
نام تجاری: ژلومینت IBSجهت تسکین عالئم سندروم روده تحریک پذیر

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

جهت تسکین عالئم سندروم روده تحریک پذیر

محتویات هر کپسول نرم: 0/2 میلی لیتر اسانس نعنا فلفلی )منتول حداقل 40 درصد( در  	
0/1 میلی لیتر روغن سویا

مواد استفاده شده در دیواره کپسول: ژالتین، گلیسرول، هایپروملوز استات سوکسینات،  	
تری اتیل سیترات و ...

فرم دارویی: سافت ژل انتریک کوت 	
	  IBS نام برند: ژلومینت
نام محصول مشابه خارجی : Mintec تولید کشور آلمان 	

منابع گیاهی ارگانیک	 
کیفیت مناسب	 
قیمت رقابتی	 

مشخصات فنی: 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
سازمان غذا و دارو ایران



دارو و سالمت

۲۱۲۲۱3

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰۰ هزار جعبه 

سال تاسیس:
۱3۹۴

معرفی محصول:
بــر حســب  اســتاندارد شــده  اســب  پــودر گیــاه دم  و  از عصــاره  ایــن محصــول  تولیــد  در 
فالونوئیــد )ایزوکوئرســیتروزاید(، تــری فســفات کلســیم، پلــی وینیــل پیرولیــدون، منیزیــوم 
اســتئارات اســتفاده شــده اســت کــه منبــع غنــی و منحصــر بــه فــرد عناصــر معدنــی ضــروری بــرای 

اســت. اســتخوان ها 

شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس
www.vashapharma.com

قرص عصاره گیاه دم اسب 
نام تجاری: اکوئیفلکسجهت پیشگیری و بهبود پوکی استخوان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

پیشگیری و درمان پوکی و شکستگی استخوان، روماتیسم و آرتروز

محتویــات هــر کپســول: 250 میلی گــرم پــودر گیــاه دم اســب )Equisetum arvense( کــه  	
حــاوی حداقــل 0/3 درصــد فالونوئیــد )ایزوکوئرســیتروزاید( اســت.

تعداد در هر جعبه: ۹0 عدد قرص اندام هوایی گیاه دم اسب 	
شلک دارویی: قرص 	
نام برند: اکوئیفلکس وشا 	

استفاده از مواد گیاهی ارگانیک	 
کیفیت باال و قیمت رقابتی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
سازمان غذا و دارو ایران



دارو و سالمت

۲۱۴۲۱5

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی
www.giahessence.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
5۰۰،۰۰۰ بسته 

سال تاسیس:
۱368

معرفی محصول:
ــا می باشــد  ــوت از اســانس نعن ــک ک ــگان فرموالســیونی آهســته رهــش و انتری کپســول کولمی
کــه می توانــد بــه طــور هدفمنــد در طــول سیســتم گــوارش حرکــت کــرده و ســالم و بــدون 
ــول،  ــن کپس ــد ای ــانی هدفمن ــن رو دارورس ــد و از ای ــه روده برس ــده، ب ــدن در مع ــزه ش متابولی
ــا  کمــک شــایانی در خــط نخســت درمانــی بیمــاری IBS خواهــد داشــت. کپســول کولمیــگان ب
عمــل آنتاگونیســم کلســیم در ماهیچه هــای صــاف دســتگاه گــوارش از بــروز انقباضــات دردنــاک 
عضالنــی روده ممانعــت نمــوده و باعــث بهبــود اسپاســم و کولیک هــای دســتگاه گــوارش شــده 

ــد. ــود می بخش ــاری را بهب ــم بیم و عالئ
برخــالف دیگــر داروهــای ضداسپاســم کــه بــرای درمــان اختــالالت عملکــردی گوارشــی مــورد 
ــه صــورت نتیجــه ای از دسترســی زیســتی  ــرات فارماکولوژیــک را ب ــد و اث اســتفاده قــرار می گیرن
سیستمی شــان اعمــال می کننــد، اســانس نعنــاع یــک اثــر موضعــی بــر ماهیچه هــای روده 

اعمــال می کنــد.
ــر از  ــدون تغیی ــد ب ــه بای ــات شــده ک ــی نشــان دهــد، اثب ــرات درمان ــب اث ــن ترکی ــه ای ــرای آنک ب
دســتگاه گــوارش فوقانــی عبــور کــرده و بــا فرموالســیون ضــد اســید و مقــاوم بــه اســید معــده 

)Enteric-coated( بــه روده باریــک وارد شــده و آزاد شــود.
دی  کلســیم  کانــال  آنتاگونیســت های  مشــابه  عملــی  مکانیســم  فلفلــی،  نعنــاع  اســانس 

هیدروپیریدیــن دارد و در واقــع بــا اثــری مشــابه اثــر بالکرهــای کانــال 
ــه درون ســلول های ماهیچــه صــاف روده  کلســیم، ورود کلســیم را ب
کاهــش می دهــد و بــا ایــن عمــل آنتاگونیســتی کلســیم و شــل کنندگی 
ــی  ــک آنت ــوان ی ــه عن ــوارش، ب مســتقیم ماهیچــه صــاف دســتگاه گ
ــد و انقباضــات پریســتالتیک  ــر موضعــی عمــل می کن ــا اث اسپاســم ب

ریتمــی روده را بهبــود می بخشــد.

کپسول انتریک کوت کولمیگان بر پایه اسانس نعنا فلفلی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بهبود عالئم IBS )سندروم روده تحریک پذیر(	 
 	IBS تسکین انقباضات روده، اسپاسم ها و کرامپ های شکمی ناشی از
نفخ  و دردهای شکمی	 

فرموالسیون: نیمه جامد حاوی حداقل 1۸7 میلی گرم اسانس نعنا فلفلی 	
نحوه آزادسازی: آهسته رهش )طی 6 ساعت( 	
نحوه عرضه: کپسول انتریک کوت 	
بسته بندی: 20 کپسول 	

کیفیت مشابه نمونه های خارجی	 
قیمت پایین تر	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۲۱6۲۱7

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت مام اصفهان

سال تاسیس:
۱363

معرفی محصول:
ــا بافــت ســبک خــود قــادر اســت  کــرم پســوس رام حــاوی ترکیبــات کامــاًل طبیعــی اســت کــه ب
بــه داخــل پوســت نفــوذ کنــد و رطوبــت پوســت را حفــظ و ســلول های مــرده را از روی پوســت 
جــدا کــرده و موجــب رفــع پوســت ریزی شــود. همچنیــن خــارش ناشــی از ضایعــات بیمــاری را   

کاهــش می  دهــد.
ایــن دارو همچنیــن خــواص ضــد التهابــی بســیار باالیــی دارد. کــرم مملــو از اســیدهای چــرب، 
مــواد آنتی اکســیدانی و ویتامین هــای A، E، C هســتند کــه بــا تأثیــر بــر الیه هــای شــاخی 
ــرب  ــای آزاد مخ ــا رادیکال ه ــت ب ــادر اس ــدید آن، ق ــکی ش ــردن خش ــرف ک ــن برط ــت، ضم پوس
پوســت مقابلــه کــرده و باعــث تقویــت و ترمیــم ســلول های پوســتی آســیب دیده شــود. فرآینــد 
ــورد نظــر و  ــه م ــا و پای ــا، اســانس ها، روغن ه ــد عصاره ه ــه و تولی ــد محصــول شــامل تهی تولی

ــت بســته بندی محصــول اســت.  ــواد و درنهای ــردن م ســپس همگــن ک

کرم بهبود دهنده ی عالئم پسوریازیس از عصاره گیاهان مختلف
 نام تجاری: پسوس رام

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

درمــان درماتیــت ســبورئیک و پســوریازیس ســر و صــورت و گــردن، پســوریازیس تنــه، اندام هــا و 
کــف دســت ها و پاهــا )لب هــا، دور دهــان، ناخن هــا(

ــرخ، 	  ــن لگ س ــو، روغ ــانس هل ــاتره، اس ــیرین بیان، ش ــانس های ش ــاره و اس ــتفاده از عص اس
ــادام شــیرین روغــن کرچــک و روغــن ب

استفاده از عسل و موم زنبور عسل و ویتامین A و ویتامین های محلول در روغن	 

قیمت مناسب	 
عدم وجود برند خارجی مشابه	 
خــودداری بیمــاران تحــت درمــان از مصــرف ســایر داروهــا به ویــژه کورتــون و داروهــای 	 

مشــابه )چــه به صــورت موضعــی، چــه خوراکــی و چــه تزریقــی( کــه تضعیف کننــده سیســتم 
ــب می شــود. ــای فرصت طل ــروز عفونت ه ــش و ب ــوده و ســبب افزای ــدن ب ــی ب دفاع

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.



دارو و سالمت

۲۱8۲۱۹

فصل چهارم | داروهای گیاهی
بخش: اثربخشی ویژه و فرموالسیون پیشرفته

شرکت سدرین دارو البرز
www.cedrin.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱8 میلیون عدد کپسول 

سال تاسیس:
۱3۹۱

معرفی محصول:
در سیســتم بهداشــتی همــه کشــورها، مصــرف امــگا 3 در همــه ســنین توصیــه می شــود. تولیــد 
ــع  ــن منب ــان، غنی تری ــه کت ــن دان ــی ناشــی می شــود. روغ ــی و حیوان ــگا 3 از دو منشــأ گیاه ام
گیاهــی امــگا 3 )بیــش از 50 درصــد( اســت. شــرکت ســدرین دارو البــرز از ســال 13۹3 موفــق 
بــه اخــذ مجــوز ســاخت ســافت ژل امــگا 3 از روغــن دانــه کتــان بــا نــام تجــاری ایرافالکــس از 

وزارت بهداشــت کشــور ایــران شــده اســت.
این محصول، حاوی اسیدهای چرب ضروری غیراشباع امگا 3 ، 6 و ۹ است.

سافت ژل ایرافالکس
 از روغن دانه کتان

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

رشد مغز در کودک	 
تنظیم چربی خون و جلوگیری از انسداد رگ ها در بزرگساالن	 

نــوع عرضــه: بــه صــورت ســافت ژل کــه هــر یــک حــاوی 1,000 میلی گــرم روغــن دانــه کتــان  	
اســت و در بســته بندی بــه صــورت بلیســتر در جعبــه 50 عــددی

استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی )گیاهی( 	 
مدت پایداری محصول: سه سال 	

کیفیت باال 	 
دارای منشأ گیاهی	 
زمان پایداری طوالنی تر در مقایسه با محصوالت هم نوع	 
قیمت مناسب تر در مقایسه با محصوالت هم نوع 	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه ساخت داروی طبیعی



دارو و سالمت

۲۲۰۲۲۱

فصل چهارم | داروهای گیاهی

شرکت دارویی زرد بند
www.zardband.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱,۰۰۰,۰۰۰ عدد قطره

سال تاسیس:
۱38۰

معرفی محصول:
ایــن دارو از مــاده موثــره ســیلیمارین کــه از گیــاه ماریتیغــال اســتخراج شــده، تولیــد شــده 
اســت. فالونوئیدهـــای اصلــی ایــن گیــاه، از جملــه ســیلی بین، سیلی کریســتین و ســیلی دیانین، 
در مجمــوع بــا نــام ســیلیمارین شــناخته می شــوند. مصــرف خوراکــی ایــن گیــاه بــرای مشــکالت 
گوارشــی از جملــه ســوء هاضمه، اختــالالت کبــدی و کیســه صفــرا، بیماری هــای التهابــی مزمــن 

کبــد و ســیروز کبــدی تجویــز می شــود.
اثــر محافظــت ســلولی در کبــد توســط ســیلیمارین بــا مهــار ســیل سیکلواکســیژناز، لوکوترین هــا 
و تولیــد رادیکال هــای آزاد در ســلول های کوپفــر ایجــاد می شــود. اثــرات ذکــر شــده باعــث 
 NF-kappa مهــار  بــا  التهابــی  پاســخ های  کاهــش  همچنیــن  می شــوند.  التهــاب  کاهــش 
B و تنظیــم نفوذپذیــری غشــاء ســلول از اثــرات محافظتــی ســیلیمارین در ســمیت کبــدی و 

بیماری هــای مختلــف کبــد اســت.
ــرا را  ــنگ صف ــه س ــال ب ــال ابت ــرا احتم ــان صف ــت و جری ــش حاللی ــا افزای ــیلیمارین ب ــالوه س بع
ــر تســهیل خــروج ســنگ،  ــالوه ب ــه روده کوچــک ع ــرا ب ــش ترشــح صف ــا افزای کاهــش داده و ب

ســبب بهبــود عمــل هضــم و جلوگیــری از ســوءهاضمه می گــردد.
مکانیسم اثر دارو: 

تحریک بازسازی بافت کبد	 
اثرات آنتی فیبروتیک	 
اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی و در نتیجه محافظت سلولی	 

عصاره و قطره خوراکی سیلیمارین

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
عراق، سوریه، افغانستان

بخش: عصاره ها، روغن ها و اسانس ها

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

کمک به درمان کبد چرب و بیماری های التهابی مزمن کبد مانند سیروز کبدی	 
 	C و B کمک به درمان هپاتیت
بهبود عملکرد کبد، درمان اختالالت کبد و کیسه صفرا	 

ــر ســیلیمارین  	 ــر میلی لیت ــرم ب ــل 50 میلی گ ــول: ســیلیمارین و براســاس حداق ــزا محص اج
B  و A تــام برحســب ســیلیبین

نحوه عرضه: فرموله شده به شل مایع در قطره های 30 میلی لیتر 	
شلک دارویی: قطره خوراکی  	
طبقه بندی دارویی: داروی گوارشی 	

کیفیت باال عصاره مصرفی	 
جذب و اثر بخشی باال به دلیل مایع بودن فرمول	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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شرکت دانش بنیان عصر نانو
www.nanoageco.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
3,۰۰۰ تن 

سال تاسیس:
۱38۹

معرفی محصول:
محصــوالت میکروانکپســوله دارای پایــداری، انحالل پذیــری و جــذب کامل تــری نســبت بــه 
محصــوالت معمولــی هســتند و در ضمــن طعــم و بــوی نامطبــوع مــواد بــا ایــن روش تــا حــد 
ــه  ــره ای ک ــواد موث ــوان از م ــن روش می ت ــا ای ــالوه ب ــادی پوشــش  داده  می شــود. به ع بســیار زی

ــرد. ــد ک ــل حــل در آب تولی ــودری قاب ــی هســتند و در آب حــل نمی شــوند، مــواد پ روغن
تولیــد محصــوالت اســانس های میکروانکپســوله یــا گرانول هــای تولیدشــده از پــودر حــاوی 
کمپلکــس سیکلودکســترین حلقــوی و دکســترین خطــی و اســانس و مخلــوط پلیمرهــای 
خوراکــی صــورت می پذیــرد و تهیــه گرانول هــا از اختــالط پــودر انکپســوله بــا پلیمــر خوراکــی 

محلــول در آب )PEG و PVP( و اکســترود کــردن ایجــاد می شــود.
تک مولکولی هــای انکپســوله گیاهــی و غیرگیاهــی حــاوی کمپلکــس سیکلودکســترین حلقــوی و 

دکســترین خطــی و اســانس و مخلــوط پلیمرهــای خوراکــی هســتند.

سابقه صادرات: 
۴۰ هزار یورو

تولید عصاره های گیاهی و غیرگیاهی انکپسوله

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمان، اسپانیا، کانادا و امارات متحده عربی

بخش: عصاره ها، روغن ها و اسانس ها

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

مــواد مؤثــره و محصــول نهایــی در صنایــع غذایــی، دارویــی، مکمــل تغذیــه ای، آرایشــی، بهداشــتی 
و دام و طیــور اســتفاده می شــود.

مشخصات فنی بر اساس برگ آنالیز هر محصول ارائه  می شود.

کیفیت خوب	 
قیمت رقابتی	 
نبود رقبای زیاد در بازارهای بین المللی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه های تولید و بهره برداری از سازمان غذا و دارو ایران	 
 	GM گواهی
 	FSC گواهی
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شرکت پویش داروی سینا
www.krocina.ir

سال تاسیس:
۱3۹۲

معرفی محصول:
مــاده موثــره کروســین در کاللــه زعفــران موجــود اســت و از ایــن گیــاه اســتخراج می شــود. لــذا 
در محصــول نهایــی پــس از تخلیــص فقــط کروســین موجــود اســت. علــت اســتفاده از زعفــران 
ایــن اســت کــه تنهــا منبــع غنــی از کروســین در طبیعــت بــوده و همچنیــن محصــول بومــی کشــور 

ــران می باشــد. ای
فــرم اولیــه دارو بــه صــورت پــودری اســت کــه پــس از اســتخراج کروســین از گیــاه زعفــران اقــدام 

بــه فرموالســیون آن بــه فــرم قــرص فشــرده می شــود.

استخراج و تولید قرص فشرده کروسین با خلوص باالی ۹۰ درصد
با روش کریستالیزاسیون در مقیاس انبوه و فرموالسیون کروسین تولیدی به فرم قرص فشرده

بخش: عصاره ها، روغن ها و اسانس ها

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

تقویت حافظه	 
ضد افسردگی	 
ضد التهابی و محافظت نرونی	 
ضد سرطان	 
رتینوپاتی دیابتی	 
افزایش دهنده قوای جنسی	 
افزایش دهنده قوای بینایی	 

نام ژنریک: کروسین 	
شلک دارویی: قرص 	
مقدار ماده موثره: 15 میلی گرم 	
مواد کمکی: آویسل، پلی وینیل پیرولیکدون )PVP(، استئارات منیزیم 	

قابل حل در آب	 
رنگ: قرمز 	

 	۸0>HPLC
حداکثر جذب نوری: 440 نانومتر 	
خلوص: ۹3% 	
مقیاس تولید: 1 تا 1/5 کیلوگرم در هر بچ 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.
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صنعت داروسازی

مواد اولیه سنتتیک

فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب

روکش قرص و کپسول

فصل پنجمفصل سومفصل دومفصل اول فصل چهارم

فصل پنجمفصل پنجم

ماده موثره دارویی متادون هیدروکلراید؛ از دی فنیل استونیتریل و فرموالسیون شربت متادون مربوطه  <<<<<<< 230      

ماده موثره دارویی کدیین فسفات؛ از حدواسط مورفین حاصل از استحصال تریاک  <<<<<<< 232      

سنتز انواع ماده مؤثره های دارویی  <<<<<<< 234      

ماده موثره دارویی مترونیدازول  <<<<<<< 236      

ماده موثره دارویی گالتیرامر استات؛ از اسیدهای محافظت شده مربوطه  <<<<<<< 23۸      

ماده موثره دارویی اکتریوتاید استات؛ از اسیدآمینه های مربوطه  <<<<<<< 240      

ماده مؤثره دارویی فینگولیمود هیدروکلراید   <<<<<<< 242          

ماده موثره سانتنیب؛ جهت درمان سرطان   <<<<<<< 244  

ماده موثره دارویی 4-آمینوپیریدین؛ نام تجاری: فامپریدین  <<<<<<< 246      

ماده موثره دارویی ایزوسورباید دی نیترات  <<<<<<< 24۸      

ماده موثره دارویی ایماتینیب مزیالت و فرم گرانول آن  <<<<<<< 250      

ماده موثره دارویی سانی تینیب ماالت  <<<<<<< 252      

ماده موثره دارویی نیلوتینیب هیدروکلراید مونوهیدراته  <<<<<<< 254      

ماده مؤثره دارویی سفیکسیم  <<<<<<< 256      

سنتز صنعتی انواع ماده مؤثره دارویی  <<<<<<< 25۸      

سنتز صنعتی انواع ماده موثره های دارویی-شیمیایی  <<<<<<< 262      

ماده مؤثره دارویی آتورواستاتین کلسیم   <<<<<<< 264      

ماده مؤثره دارویی کلوپیدوگرل بی سولفات   <<<<<<< 266      

ماده مؤثره دارویی رزوواستاتین کلسیم   <<<<<<< 26۸      

ماده موثره دارویی متفورمین هیدروکلراید  <<<<<<< 270      

ماده موثره دارویی فاموتیدین   <<<<<<< 272      

274 >>>>>>>  CHLOROPROPANE ماده مؤثره دارویی متادون هیدروکلراید؛ از      

ماده مؤثره دارویی ریفاکسیمین   <<<<<<< 276      

ماده مؤثره دارویی داکالتاسویر دی هیدروکلراید  <<<<<<< 27۸      

ماده موثره دارویی دورزوالمید هیدروکلراید  <<<<<<< 2۸0      

2۸2 >>>>>>>  apa6 ماده مؤثره دارویی آنزیماتیک آموکسی سیلین از      

2۸4 >>>>>>>  adca 7 ماده مؤثره دارویی آنزیماتیک سفالکسین از      

انواع فرموالسیون ماده اولیه دارو؛ نظیر تریپتورلین استات، لوپروالید استات، اوکتروتاید استات   <<<<<<< 2۸6      

2۹0 >>>>>>>  11-Hynic-UBI، Hynic-Bombesin، Hynic-PSMA انواع رادیو پپتیدها؛ نظیر      

مواد موثره دارویی سوفوسبوویر - داکالتاسویر؛ جهت درمان هپاتیت C؛ نام تجاری؛ سووداک  <<<<<<< 2۹4      

ژالتین حالل گرید دارویی و خوراکی  <<<<<<< 2۹6      

محصوالت و خدمات حوزه مهندسی سویه مخمر صنعتی  <<<<<<< 2۹۸      

واکسن ویروس کشته شده کرونا در مقیاس انبوه؛ نام تجاری: کوویران برکت  <<<<<<< 300      

تولید 6APA از سویه Penicillium chrysogenum و مشتق بیومس  <<<<<<< 302      

رده سلولی تولید کننده آنتی بادی ودولیزموب  <<<<<<< 304      

سنتز کوپلیمر متاکریلیک اسید – اتیل آکریالت؛ به فرم های امولیسیون و پودر  <<<<<<< 306      

روکش های قرص پلیمری؛ از کوپلیمر متاکریلیک اسید- اتیل آکریالت  <<<<<<< 30۸      
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش
www.temad.com

سال تاسیس:
۱375

معرفی محصول:
ــرای تســکین درد و تســکین  ــواًل ب ــی مخــدر ســنتزی اســت و معم ــن دارو جــز دســته داروی ای
عــوارض تــرک اعتیــاد بــه هروئیــن و تریــاک بــه کار مــی رود. متــادون می توانــد بــا کاهــش درد 
ناشــی از تــرک، کاهــش تمایــل بــه رونــد تــرک کمــک کنــد. متــادون یــك آگونیســت شــبه تریاك 
اســت و ماننــد مورفیــن بــا پیونــد بــه گیرنده هــای اختصاصــی داروهــای شــبه تریــاك، اثــر ضــد 

ــد. ــال می كن ــود را اعم درد خ

ماده موثره دارویی متادون هیدروکلراید
از دی فنیل استونیتریل و فرموالسیون شربت متادون مربوطه

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمان، سوئیس، روسیه، کره جنوبی، کانادا، چین، برزیل، هندوستان، سنگاپور، تایوان، پرو، 
ساحل عاج، سوریه، عراق، هنگ کنگ، کنگو، ونزوئال، غنا، کلمبیا، افغانستان، ویتنام

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

کنترل دردهای متوسط تا شدید	 
رفع وابستگی به ترکیبات اپیوئیدی	 

	  345.۹ g/mol :جرم مولکولی قرص
	 30۹.445 g/mol :جرم مولکولی شربت
نــوع عــرض: قــرص 20 و 40 میلی گرمــی، شــربت 250 سی ســی )شیشــه/ درب پالســتیک،  	

درب آلومینیومــی، پــت( و 1000 سی ســی )پــت/ درب پالســتیکی(

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش
www.temad.com

معرفی محصول:
ــهال  ــد اس ــرفه و ض ــد س ــد درد، ض ــدر ض ــک داروی مخ ــن ی ــل مرفی ــا متی ــفات ی ــن فس کدئی
اســت کــه اغلــب همــراه بــا اســتامینوفن به صــورت اســتامینوفن کدئیــن و همــراه بــا داروهــای 
ضــد ســرفه به صــورت شــربت اکســپکتورانت کدئیــن دار مصــرف می گــردد و از محصــوالت مهــم 
دســته آرامش بخش هاســت و به صــورت تقلیب شــده بــا بعضــی از داروهــای دیگــر ماننــد 

اســتامینوفن ترکیــب می شــود. 
ــاه  ــاک گی ــن اســتخراجی از شــیره تری ــا مورفی ــن ی ــد کدئی ــن محصــول، آلکالوئی ــه ای ــاده اولی م

ــر اســت. ــا الیف ــاور ســومنیفروم ی پاپ
كدئیــن دارای اثــر مســتقیم مهارکنندگــی روی مركــز رفلكــس ســرفه اســت و از طریــق اثــر 
برگیرنده هــای اپیوئیــدی عمــل می كنــد. کدئیــن در سیســتم گــوارش بــه  خوبــی جــذب می شــود 
و از مؤثرتریــن داروهــای مخــدر در مصــرف خوراکــی اســت. قرص هــای کدئیــن فســفات به تنهایــی 
اغلــب 30 میلی گرمــی هســتند. تأثیــر کدئیــن معمــواًل 10 تــا 30 دقیقــه پــس از بلعیــدن آشــکار 
می شــود. 1 تــا 2 ســاعت بعــد بــه اوج اثــر خــود می رســد و 4 تــا 6 ســاعت بعــد خاتمــه می آیــد. 

ماده موثره دارویی کدیین فسفات
از حدواسط مورفین حاصل از استحصال تریاک

سال تاسیس:
۱375

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آلمان، سوئیس، روسیه، کره جنوبی، کانادا، چین، برزیل، هندوستان، سنگاپور، تایوان، پرو، 
ساحل عاج، سوریه، عراق، هنگ کنگ، کنگو، ونزوئال، غنا، کلمبیا، افغانستان، ویتنام

سابقه صادرات:
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

صنعت داروسازی برای تولید داروهای ضد درد، ضد سرفه و ضد اسهال

نوع عرضه: بشکه پالستیکی 20 کیلوگرمی 	
شلک دارویی: قرص، شربت، تزریقی 	
طبقه بنــدی دارویــی: داروهــای مؤثــر بــر سیســتم اعصــاب مرکــزی -  داروهــای ضــد درد و  	

ضــد تــب -  آگونیســت های اپیوئیــدی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.



دارو و سالمت

۲3۴۲35

فصل پنجم | صنعت داروسازی دارو و سالمت

۲3۴۲35
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شرکت شیمی دارویی دارو پخش
www.dppcco.com

معرفی محصول:

کاربردنام داروی برندنام ماده مؤثره

ایجاد بی حسی سطحیزایلوکائین، لیدولیدوکایین

اندانسترون 
درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی یا پس از عمل جراحیزوفران، زوپلنزهیدروکلرید

تأثیرات بسیار مهم در سوختن قندها در بدن و عملکرد اعصاببنرواویتامین ب۱

درمان زخم معده و گاستریتزانتاک، پپسیدفاموتیدین

آزیترومایسین
زیترومکس، 

آزیروسین

ــه، ناشــی از  ــد یافت ــازه تول ــوزادان ت ــی چشــم ن ــا درمــان التهــاب عفون پیشــگیری ی
ــای ســطحی چشــم  ــان عفونت ه ــا نایســریاگونوره و درم ــس ی ــا تراكوماتی كالمیدی

ناشــی از میكروارگانیســم   های حســاس

--پتاسیم کالو

زیرتکسیتریزین
درمــان عالمتــی رینیــت آلرژیــک، التهــاب آلرژیــک ملتحمــه، خــارش، كهیــر، عطســه و 

آب ریــزش بینــی و همچنیــن در كاهــش عالئــم ناشــی از آســم آلرژیــک

گاباپنتین
فاناترکس، 

گابارون،گرالیز

ــر و  ــنج دیگ ــای ضدتش ــا داروه ــراه ب ــوکال( هم ــیال )ف ــرع پارش ــی ص ــان كمك درم
ــت هرپســی و  ــس از عفون ــی( پ ــژی )درد عصب ــان درد هــای نورال ــن در درم همچنی

ــی نوروپات

فکسوفنادین 

هیدروکلراید

لوراتادین، 

کالریتین

درمــان عالمتــی رینیــت آلرژیــک، التهــاب آلرژیــک ملتحمــه، خــارش، كهیــر، عطســه و 
آبریــزش بینــی و همچنیــن در كاهــش عالئــم ناشــی از آســم آلرژیــک

درمان كمكی برای تخفیف اسپاسم عضالنیروباکسینمتوکاربامول

سنتز انواع ماده مؤثره های دارویی

دی والپراکس 
سدیم

درمان صرع، اختالل دوقطبی و پیشگیری از میگرندی والپروئکس

داروی كمكی برای درمان حمالت تشنجی و درمان اختالل دو قطبیالمیکتالالموتریژین

رپاندینریپاگلیناید
ــه  ــال ب ــاران مبت ــی در بیم ــم غذای ــار ورزش و رژی ــون در کن ــد خ ــده قن ــان کاهن درم

دیابــت نــوع دوم

پروپرانولول 
هیدروکلراید

-ایندرال

دیلتیازم 
هیدروکلراید

کاردیزم، تازتیا
ــه  ــال ب ــاران مبت ــی در بیم ــم غذای ــار ورزش و رژی ــون در کن ــد خ ــده قن ــان کاهن درم

دیابــت نــوع دوم

کمک به کم خونی ناشی از فقر آهنفروسفروس فومارات

تنورمینآتنولول
درمــان پرفشــاری خــون و آنژیــن )درد قفســه ســینه( و کاهــش ریســک مــرگ بعــد 

از حملــه قلبــی

مونته لوکاست 
سدیم

پیشگیری از حمالت آسمی در بزرگ ساالن و کودکان باالی یک سالسینگوالر

درمان زیادی كلسترول خون و پیشگیری از حوادث قلبی-عروقیکرستورروزواستاتین

وارنیکلین 
تارتارات

قرص محرک برای رهایی از اعتیاد به سیگارچنتیکس

لیورزالباکلوفن
درمــان اسپاســم شــدید و مزمــن عضــالت ارادی و كاهــش تعــداد و شــدت حمــالت 

درد عصــب ســه قلــو

درمان عالمتی فشارخون باال )به خصوص در نارسایی قلب(کاپوتنکاپتوپریل

ریواستیگمین 
تارتارات

درمان عالمتی موارد خفیف تا متوسط زوال عقل در آلزایمراکسلون

درمان اختالالت افسردگیسلکسااس سیتالوپرام

لیریکاپرگابالین
ــب  ــی متعاق ــی و درد عصب ــک دیابت ــه درد نوروپاتی ــک از جمل ــرل درد نوروپاتی کنت
عفونــت هرپســی، بــه عنــوان داروی کمکــی در تشــنجات پارشــیال )فــوکال( و 

اختــالالت ژنرالیــزه اضطرابــی

کوزارلوزارتان
کاهــش فشــار خــون در بزرگســاالن و کــودکان 6 ســاله و باالتــر بــرای کاهــش فشــار 

خــون

مزاالزین
پنتاسا، اساکول، 

کاناسا
درمان كولیت اولسراتیو و بیماری كرون

گلوریپاامپاگلیفلوزین
دیابــت نــوع دو در بزرگســاالن بــاالی 1۸ ســال، کاهــش ریســک خطــرات قلبــی 

عروقــی

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
چین، عراق، سوریه، گواتماال

سابقه صادرات:
بین ۱ تا ۱۰ میلیون تومان

سال تاسیس:
۱375

شــرکت شــیمی دارویــی داروپخــش اقــدام بــه تولیــد انــواع مــاده اولیــه )مؤثــره( می کنــد کــه 
در تولیــد اقســام مختلفــی از داروهــا کاربــرد دارد. مــاده مؤثره هــای تولیــدی ایــن شــرکت 

ــارت اســت از: عب

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B هستند.
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شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
www.kimyagaran.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
3۰۰,۰۰۰ کیلوگرم

سال تاسیس:
۱37۴

معرفی محصول:
مترونیــدازول یــا 2-متیل-5-نیتروایمیدازول-1-اتانــول، به عنــوان یــک مــاده مؤثــره دارویــی، یکــی 
ــًا در درمــان عفونت هــای ناشــی از باکتری هــای  ــی اســت کــه عمدت ــرو ایمیدازل از مشــتقات نیت
بی هــوازی و پروتــوزا بــه کار مــی رود. مترونیــدازول بــرای درمــان عفونت هــای انگلــی شــامل 
ــی، عفونت هــای  ــی آمیب ــد، اســهال خون ــی کب ــای روده کوچــک، آبســه آمیب عفونت هــای ژیاردی
باکتریایــی واژینــال مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مترونیــدازول را می تــوان هــم به صــورت 
ــرای درمــان آبســه های کبــد، لگــن خاصــره،  ــا ســایر آنتی بیوتیک هــا ب مســتقل و هــم ترکیبــی ب
شــکم و مغــز ناشــی از باکتری هــای بی هــوازی نیــز بــه کار بــرد. ایــن محصــول بــا توجــه بــه نیــاز 

ــز تولیــد می شــود.  مشــتریان در ســه گریــد رگــوالر، ســمی میکرونایــز و میکرونای

سابقه صادرات: 
7۰,۰۰۰ کیلوگرم به ارزش 65۰ هزار دالر در طی ۴ سال گذشته

ماده موثره دارویی مترونیدازول

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
روسیه، ترکیه، امارات، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و پاکستان 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

درمان انواع عفونت های انگلی و عفونت های باکتریایی واژینال

 	.USP و BP پودر سفیدرنگ با اندازه ذرات درخواستی مشتری مطابق با استانداردهای
اندازه ذرات: 400 میکرون تا 10 میکرون 	
نوع عضه: بسته بندی به صورت پلی بگ در بشکه پلی اتیلنی 	

 

تولید توسط 4 کشور در سراسر جهان	 
کیفیت رقابتی و مطابق با استانداردهای جهانی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
GMP )Good manufacturing practice(
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شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
www.todaco.com

معرفی محصول:
گالتیرامــر اســتات ترکیبــی از پلی   پپتیدهــای صناعــی )متشــل از چهــار اســید آمینــه( می باشــد 
کــه شــبیه بــه پروتئیــن پایــه میلیــن اســت. گالتیرامــر بــه دلیــل شــباهت ســاختمانی بــه پروتئیــن 
میلیــن، موجــب می شــود کــه سیســتم ایمنــی بــه جــای تهاجــم بــه میلیــن، ایــن دارو را هــدف 
قــرار دهــد. عــالوه بــر ایــن گالتیرامــر موجــب تحریــک و تمایــز نــوع خاصــی از ســلول های ایمنــی 
می شــود کــه ایــن امــر سیســتم ایمنــی را از حالــت تهاجــم بــه سیســتم عصبــی خــودی بــه طــرف 
ــن دارو در کاهــش  ــات نشــان داده اســت ای ــد. مطالع ــاری ســوق می ده ــه بیم ــر علی ــارزه ب مب
ــن داروی ضــد MS در امریکاســت.  ــن دارو پرمصرف تری ــر اســت. ای ــروز ام.اس مؤث شــدت و ب
کوپامــر® )®COPAMER( نــام تجــاری داروی گالتیرامراســتات اســت. گالتیرامــر اســتات یــک بــار 

در روز و بــه زیــر پوســت تزریــق می شــود.

ماده مؤثره دارویی گالتیرامر استات
از اسید آمینه های محافظت شده مربوطه

۱۰۰ کیلوگرم

۱378

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:
مزیت فارماکولوژی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه بهره برداری از ایران

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

 )MS( کاهش دفعات عود در مولتیپل اســکلروزیس

شلک عرضه: پودر 	
	 IN-HOUSE متد آنالیز: بر مبنای مرجع
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شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
www.todaco.com

معرفی محصول:
اکترئوتایــد اســتات یــک پپتیــد حلقــوی شــامل ۸ آمینواســیدی اســت کــه ســاختاری شــبیه بــه 
Somatostatin دارد. ایــن دارو بــا اثربخشــی بــاال کــه مانــع از ترشــح هورمــون رشــد و انســولین 
ــق پروتئین هــای   ــد از طری ــه کار مــی رود. اکتروتای ــی ب ــاری اکرومگال ــان بیم ــرای درم می شــود، ب
G بــه گیرنده هــای سوماتواســتاتین متصــل بــه فســفولیپاز C متصــل می شــود و منجــر بــه 
انقبــاض ماهیچه هــای صــاف در رگ هــای خونــی می شــود. اثــرات پایین دســتی کــه فســفولیپاز 
C را تحریــک می کننــد، تولیدتــری فســفات 1، 4،5- اینوزیتــول و اثــر بــر کانال هــای کلســیم نــوع 
L منجــر بــه مهــار هورمــون رشــد، درمــان انــواع هورمــون رشــد و اثــرات متابولیــک آکرومگالــی 

می شــود.

ماده مؤثره دارویی اکتریوتاید استات 
از استید آمینه های مربوطه

۱ کیلوگرم

۱378

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

صنعــت داروســازی جهــت تولیــد دارو بــرای درمــان آکرومگالــی، اســهال مرتبــط بــا تومورهــای 
ــو روده ــد وازواکتی متاســتاتیک کارســینوئید و تومورهــای ترشــح کننده پپتی

شلک عرضه: پودر 	
	 USP متد آنالیز: بر مبنای مرجع

مزایای رقابتی:
مزیت فارماکولوژی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه بهره برداری از ایران
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۲۴۲۲۴3

بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
www.todaco.com

معرفی محصول:
فینگولیمــود هیدروکلرایــد )Fingolimod Hydrochloride( یــا فینگولیــد بــا نــام تجــاری جیلنیــا 
)Gilenya( دارویــی اســت کــه به منظــور کاهــش تعــداد حمــالت و بــه تأخیــر انداختــن ناتوانــی 
ــود  ــل اســکلروزیس )MS( اســتفاده می شــود. فینگولیم ــه مولتیپ ــال ب ــاران مبت در بعضــی بیم
توســط اســفینگوزین کینــاز بــه فینگولیمــود فســفات متابولیــت فعــال متابولیــزه می شــود. 
فینگولیمــود فســفات بــه گیرنده هــای اســفینگوزین 1- فســفات 1و 3 و 4و 5 متصــل و توانایــی 
خــروج لنفوســیت ها را از گره هــای لنفــاوی کاهــش می دهــد و در تیجــه تعــداد لنفوســیت های 

محیطــی کاســته می شــود.

ماده مؤثره دارویی فینگولیمود هیدروکلراید
از طریق هیدرولیز حدواسط استیله شده گروه های آمیدی و استری

5 کیلوگرم

۱378

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

این محصول، مصرفی  نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:
مزیت فارماکولوژی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه بهره برداری از ایران

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مولتیپــل  فروکش کننــده  عودکننــده-  نــوع  بــه  مبتــال  بیمــاران  درمــان  جهــت  دارو  تولیــد 
اســکلروزیس  )MS( - جهــت کاهــش تعــداد حمــالت

شلک عرضه: پودر 	
	 USP-BP متد آنالیز: بر مبنای مرجع
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت شیمیائی و داروئی باران
www.baranpharmaco.ir

سال تاسیس:
۱37۴

معرفی محصول:
  FDA اســت کــه توســط )RTK( ســانتنیب یــک مهارکننــده تیروزیــن کینــاز گیرنــده چنــد منظــوره
بــرای درمــان ســرطان ســلول  های کلیــوی )RCC( و تومــور اســترومائی دســتگاه گــوارش مقــاوم 
در برابــر درمــان بــا ایماتینیــب )GIST( در تاریــخ 26 ژانویــه 2006 تاییــد گردیــد. ایــن محصــول از 
طـــــــــریق مهار گیرنده های مختلـــــــف تیروزین کینازها شامــــــل فاکــــــــتورهای رشــد مشـــــتق 
 )VVEGFR1,2,3( فــاکـــــتورهای رشـــــــد اندوتــــــلیوم عــروق ،)PDGFRα-PDGFRβ( از پـــــالکت
ــوع 1R-CSF( 1( و  ــلونی نــــــــ ــحرک کـــــ ــاکتور مـــ FLT3( 3-FM like tyrosine kinase(3، فــــ
glial cell line derived neutrophic factor receptor )RET(T اثــرات ضــد تومــوری و ضــد 

ــد. ــز اعمــال می کن آنژیوژن

ماده موثره سانتنیب 
جهت درمان سرطان

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
سوریه

سابقه صادرات: 
بین 5۰۰ هزار تا ۱ میلیون دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان سرطان کلیه، سرطان پانکراس، سرطان روده

شلک دارویی: کپسول 12/5، 25 و 50 میلی گرمی 	
حداکثر غلظت پالسمایی: 6 تا 12 ساعت پس از تجویزخوراکی 	
نیمه عمر دارو: 40 تا 60 ساعت 	
نیمه عمر متابولیت فعال دارو: ۸0 تا 110ساعت 	
طبقه بندی دارویی: ضد سرطان )مهارکننده تیروزین کیناز( 	

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت نگین دارو نوآور
www.neginpharma.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
5۰۰ کیلوگرم

سال تاسیس:
۱3۹۲

معرفی محصول:
ــرای  ــه ب ــال پتاســیم اســت ک ــر کان ــک بلوک ــن ی ــره 4-آمینوپیریدی ــاده مؤث ــدی م محصــول تولی
بهبــود راه رفتــن بیمــاران مبتــال بــه ام.اس اســتفاده می شــود. در کارآزمایی هــای بالینــی افزایــش 

ســرعت در راه رفتــن مشــاهده شــده اســت. 

ماده موثره دارویی ۴-آمینوپیریدین
نام تجاری: فامپریدین

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ترکیه، هندوستان

سابقه صادرات: 
کمتر از 5۰۰ هزار دالر

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ساخت داروی فامپریدین در درمان بیماری ام. اس	 
درمان بیماران آسیب نخاعی	 

نوع رهاسازی: پیوسته رهش خوراکی 	
نام تجاری: قرص فامپیرا و دالفیر 	

قیمت و کیفیت رقابتی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
USP43
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت داروسازی آریا
www.aryapharm.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱۰ تن ماده اولیه ایزسورباید دی نیترات

سال تاسیس:
۱36۱

معرفی محصول:
ــی و گشــادکننده عــروق اســت کــه در  ــرات از دســته نیترات هــای آل داروی ایزوســورباید دی نیت
ــاده به صــورت ســفیدرنگ  ــن م ــی اســتفاده می شــود. ای ــی عروق ــای فشــارخون و قلب بیماری   ه
کــه از مخلــوط 25 درصــد ایزوســورباید دی نیتــرات و 75 درصــد الکتــوز مونوهیــدرات تشــکیل 
شــده اســت. ایــن دارو در بــازار دارویــی ایــران به  صــورت قــرص 10 میلی گرمــی و قــرص پیوســته 
رهــش 40 میلی گرمــی موجــود اســت. ایــن API در خــود شــرکت داروســازی آریــا فرمولــه شــده و 

به صــورت قــرص نهایــی بــه فــروش می رســد. نمونــه برنــد آن® Isoket اســت.
ایــن مــاده پــس از تولیــد به صــورت قرص هــای 10 میلی گرمــی و 40 میلی گرمــی پیوســته رهــش 
فرمولــه می شــود و بــا اثــر بــر جــداره عــروق باعــث گشادشــدن آن هــا و درنتیجــه کاهــش فشــار 
ــا مصــرف می شــود و  ــره توســط داروســازی آری ــاده مؤث ــب می شــود. م ــار قل خــون و کاهــش ب

قــرص نهایــی بــه شــرکت های پخــش فروختــه می شــود.

ماده موثره دارویی ایزوسورباید دی نیترات

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

بیماری   های فشارخون و قلبی عروقی

وزن مولکولی: 236/14 	
	 C6H۸N2O۸ :فرمول مولکولی
فــرم نهایــی دارو: پــودر ســفیدرنگ کمــی مایــل بــه کرم-حــاوی 25 درصــد ایزوســورباید دی  	

نیتــرات خالــص
مش سایز: کمتر از 30  	
ــل و  	 ــل اســتن ال ــی مث ــز، در حالل هــای آل ــوندگی: در آب به صــورت ناچی ــت حل ش وضعی

اتــر محلــول

ویژگی های محصول مطابق آخرین فارماکوپه ایاالت متحده 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
فارماکوپه ایاالت متحده، انگلستان و اروپا

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فن آوران دارویی رشد پارسیان
www.parsianpharma.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
3,۰۰۰ کیلوگرم

سال تاسیس:
۱387

معرفی محصول:
ایماتینیــب مزیــالت یــک مهارکننــده پروتئیــن تیروزیــن کینــاز اســت کــه bcr-abl تیروزیــن 
کینــاز، تیروزیــن کینــاز غیرطبیعــی ســازنده ایجادشــده توســط ناهنجــاری کرومــوزوم فیالدلفیــا 
در لوســمی میلوئیــدی مزمــن )CML( را مهــار می کنــد. ایماتینیــب تکثیــر را مهــار می کنــد و 
باعــث القــای آپوپتــوز در رده هــای ســلولی مثبــت bcr-abl و همچنیــن ســلول های لوســمی تــازه 

ــا می شــود. ــوزوم فیالدلفی ــن کروم ــد مزم از لوســمی میلوئی
ایماتینیــب همچنیــن یــک مهارکننــده گیرنــده تیروزیــن کینــاز بــرای فاکتــور رشــد مشــتق از 
پالکــت )PDGF( و فاکتــور ســلول های بنیــادی )SCF(، کیــت c اســت و رویدادهــای ســلولی بــا 
ــار  ــر را مه ــب تکثی ــگاهی، ایماتینی ــرایط آزمایش ــد. در ش ــار می کن ــطه PDGF و SCF را مه واس
می کنــد و آپوپتــوز را در ســلول های تومــور اســترومایی دســتگاه گــوارش )GIST( القــا می کنــد، 

ــد. ــان می کن ــده را بی ــش c-kit فعال کنن ــه جه ک

ماده موثره دارویی ایماتینیب مزیالت و فرم گرانول آن

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــواع  ــی، ان ــواع خاصــی از ســرطان خــون و دیگــر ســرطان ها، اختــالالت ســلول های خون درمــان ان
ــام  ــه ن ــت ب ــرطان پوس ــی س ــوارش )GIST( و نوع ــتگاه گ ــترومایی دس ــای اس ــی از توموره خاص

)DFSP(  درماتوفیبروســارکوم پروتوبرنــس

قیمت کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
کیفیت مشابه و حتی باالتر برند	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
دارای گواهی GMP )بر اساس استانداردهای جهانی PICS( سازمان غذا و دارو 

 CAS 220127-57-1شماره

g/mol 5۸۹.71 وزن مولکولی

4سالعمر قفسه ای

LDPE bag نوع بسته بندی

در محیط بسته در دمای زیر 30درجه سانتی گرادشرایط نگهداری 

داخلی رفرنس آنالیز 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فن آوران دارویی رشد پارسیان
www.parsianpharma.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰۰ کیلوگرم

سال تاسیس:
۱387

معرفی محصول:
 ،)RTKs( ــاز ــن کین ــه گیرنده هــای متعــدد تیروزی ســانی تینیــب یــک مولکــول کوچــک اســت ک
کــه برخــی از آنهــا در رشــد تومــور، رگزایــی پاتولوژیــک و پیشــرفت متاســتاتیک ســرطان نقــش 
ــواع کینازهــا )بیــش از  ــر ان ــرای فعالیــت مهــاری آن در براب دارنــد را مهــار می کنــد. ایــن مــاده ب
ــور رشــد  ــای فاکت ــده گیرنده ه ــک مهارکنن ــوان ی ــه عن ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــاز( م ۸0 کین
عروقــی  اندوتلیــال  رشــد  فاکتــور  و PDGFRb(، گیرنده هــای   PDGFRa( پالکــت  از  مشــتق 
)VEGFR3 ،VEGFR1 و VEGFR3( شناســـــایی گــــیرنده فاکتــور ســلولی )KIT(، تیروزیــن کینــاز 
3 شــــبه )FLT3( Fms، گیرنــده عامــل تحریک کننــده کلنــی نــوع 1 )1R-CSF( و گیرنــده فاکتــور 

ــال )RET( شــده اســت. نوروتروفیــک مشــتق از خــط ســلول گلی

ماده موثره دارویی سانی تینیب ماالت

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان تومورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت سیستم گوارش، پانکراس یا کلیه

 CAS 341031-54-7شماره

g/mol 532.56  وزن مولکولی

2سالعمر قفسه ای

LDPE bag نوع بسته بندی

در محیط بسته در دمای زیر 30درجه سانتی گرادشرایط نگهداری 

داخلی رفرنس آنالیز 

مزایای رقابتی:
قیمت کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
کیفیت مشابه و حتی باالتر برند	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
دارای گواهی GMP )بر اساس استانداردهای جهانی PICS( سازمان غذا و دارو 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فن آوران دارویی رشد پارسیان
www.parsianpharma.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱,۰۰۰ کیلوگرم

سال تاسیس:
۱387

معرفی محصول:
انکــوژن )CML( لوســمی میلــوژن مزمــن نیلوتینیــب BCR-ABL توســط   ایجــاد می شــود. 
 را مهــار می کنــد. ایــن مــاده بــا میــل ترکیبــی BCR-ABL فعالیــت تیروزیــن کینــاز پروتئیــن
 قــرار می گیــرد، BCR-ABL پروتئیــن ATP باالتــری نســبت بــه ایماتینیــب در محــل اتصــال
 مقاومــت بیــش از حــد ناشــی از جهــش. توانایــی نیلوتینیــب در مهــار گیرنــده بتــا فاکتــور
 کــه باعــث لوســمی میلومونوســیتی مزمــن، )TEL )TEL-PDGFRbeta رشــد مشــتق از پالکــت
ــک FIP-1like-1-PDGFRalpha می شــود و ــر ائوزینوفیلی ــک هیپ ــه باعــث ســندرم ائوزینوفیلی  ک
ــات Nilotinib می شــود، اســتفاده بالقــوه از ــن ترکیب ــا ای ــه ب ــی ک ــرای میلوپرولیفــر بیماری های  ب

کینــاز مشــخص می شــوند را پیشــنهاد می کنــد.د
ــا D۸16V را در  ــه نــوع KIT جهــش یافتــه ب ــاز، از جمل نیلوتینیــب همچنیــن گیرنــده c-Kit کین
غلظت هــای قابــل دســتیابی دارویــی، مهــار می کنــد و از کاربــرد بالقــوه در درمــان ماستوســیتوز 

و تومورهــای اســترومایی دســتگاه گــوارش پشــتیبانی می کنــد.

ماده موثره دارویی نیلوتینیب هیدروکلراید مونوهیدراته

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان لوسمی مزمن میلوئیدی

 CAS ۸-۹0-۹232۸۸شماره

 g/mol 5۸4.0وزن مولکولی

4سالعمر قفسه ای

LDPE bag نوع بسته بندی

در محیط بسته در دمای زیر 30درجه سانتی گراد شرایط نگهداری 

داخلی رفرنس آنالیز 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:
قیمت کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
کیفیت مشابه و حتی باالتر برند	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
دارای گواهی GMP )بر اساس استانداردهای جهانی PICS( سازمان غذا و دارو 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت مواد اولیه داروئی تهران شیمی
www.tehranchemie.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰ تن 

سال تاسیس:
۱38۱

معرفی محصول:
ایــن محصــول به عنــوان مــاده اولیــه مصرفــی شــرکت های داروســازی جهــت تولیــد قــرص 
سفیکســیم مصــرف می شــود. سفیکســیم کــه بــا نــام ســوپراکس شــناخته می شــود و از دســته 
آنتی بیوتیک هــا محســوب می شــود در درمــان طیــف وســیعی از بیماری هــای عفونــی باکتریایــی 

مؤثــر اســت، از جملــه: 
ــا مفاصــل  ــرم، عفونت هــای اســتخوان ی عفونت هــای تنفســی، عفونت هــای پوســت و بافــت ن
و عفونت هــای ادراری مؤثــر. همچنیــن ممکــن اســت بــرای پیشــگیری از ایجــاد عفونــت در 
افــرادی کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفته انــد یــا در افــرادی کــه بــه هــر علتــی مســتعد عفونــت 

هســتند، اســتفاده شــود.

ماده مؤثره دارویی سفیکسیم
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنایع داروسازی جهت ساخت داروی سفیکسیم

خلوص: ۹۹.5 درصد 	
رنگ: کریستال زرد مایل به کرم  	
اندازه ذرات: به صورت میکرونایزه 	

دارای کیفیت مطابق با استانداردهای امریکا یا اروپا	 
سنتز محصول و خالص سازی آن ها در یک مرحله	 
راندمان باالی محصول	 
امکان بازیافت حالل و استفاده مجدد آن	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
گواهیGMP  به شماره 80394/665	 
کدIRC  به شماره 5993380868676344	 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
www.alborzbulk.ir

  ظرفیت تولید ساالنه:

ظرفیت اسمی تولید ساالنهنام ماده مؤثره

۴۴,76۰,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی ماده مؤثره جمفیبروزیل

۱۰۹,376,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی ماده مؤثره آتورواستاتین کلسیم

۲۴,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی ماده مؤثره سیتالوپرام هیدروبرماید

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی ماده مؤثره فلووکسامین مالیات

۹,6۲۰,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی سیپروترون استات

۱۰۹,۰۲3,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی سفیکسیم تری هیدرات

3,۹86,۰۰۰,۰۰۰سنتز صنعتی بتامتازون والرات

3,۹86,۰۰۰,۰۰۰سنتز ماده مؤثره اس سیتالوپرام اگزاالت

__سنتز ماده مؤثره مایکوفنیالت موفتیل

__سنتز ماده مؤثره بیزوپرولول فومارات

سال تاسیس:
۱38۰

معرفی محصول:
شــرکت تولیــدی مــواد اولیــه داروئــی البــرز بالــک اقــدام بــه ســنتز انــواع مــاده مؤثــره می کنــد کــه 

هریــک در تولیــد دارویــی مــورد اســتفاده شــرکت های داروســازی قــرار می گیرنــد.

سنتز صنعتی انواع ماده مؤثره دارویی

این مواد اولیه عبارتند از:

توضیحاتنام تجاریدارو تولیدینام سنتز

سنتز صنعتی ماده 
مؤثره جمفیبروزیل

ماده مؤثره: هیپرتری گلیسیریدمی و هیپرکلسترولمیلوپیدجمفیبروزیل

سنتز صنعتی ماده 
مؤثره آتورواستاتین 

کلسیم

آتورواستاتین 
کلسیم

لیپیتور

سنتز صنعتی ماده 
مؤثره سیتالوپرام 

هیدروبرماید

سیتالوپرام 
هیدروبرماید

سلکسا

سنتز صنعتی ماده 
مؤثره فلووکسامین 

مالیات

فلوکسامین 
مالئات

لووکس
ایــن دارو یکــی از داروهــای ضــد افســردگی ســه حلقــه ای 
اســت کــه بــه عنــوان مهارکننده هــای بازجذب ســروتونین 

اســتفاده می شــود.

سنتز صنعتی 
سیپروترون استات

سیپروترون 
 استات

Androcur یا با 
اتینیل استرادیول 
با نام های تجاری 

Diane و دیگر 
نام ها

یک داروی ضد آندروژن و پروژستین

سنتز صنعتی 
سفیکسیم تری 

هیدرات
سوپراکسسفیکسیم

خانــواده ی  بــه  کــه  اســت  آنتی بیوتیــک  نوعــی 
آنتی بیوتیک هــای سفالوســپورین تعلــق دارد و در درمــان 

اســت.  میکروبمؤثرثــر  مختلــف  عفونت هــای 

سنتز صنعتی 
بتامتازون والرات

پماد 
بتامتازون 

والرات
بتنووات و بتاکپ

ایــن دارو بــا عبــور از غشــاء ســلولی بــه گیرنده هــای خــود 
در سیتوپالســم متصل شــده و کمپلکــس دارو-گیرنــده 
وارد هســته ســلولی می شــود. ایــن کمپلکــس بــا اتصــال 
رونــد  تحریــک  موجــب   DNA از  نواحــی خاصــی  بــه 
ــی  ــال آن ســاخت آنزیم های ــه دنب رونویســی mRNA و ب
سیســتمیک  اثــرات  مســئول  درنهایــت  کــه  می گــردد 

می باشــند کورتیکواســتروئیدها 

سنتز ماده مؤثره 
اس سیتالوپرام 

اگزاالت

اس 
سیتالوپرام 

اگزاالت
لکساپرو

ایــن دارو از طریــق مهــار انتخابــی برداشــت ســروتونین 
از پایانه هــای عصبــی ســبب بــروز اثــرات ضــد افســردگی 
می شــود. همچنیــن ایــن دارو بــه دلیــل تأثیــر ناچیــز یــا 
عــدم تأثیــر بــر ســایر هورمون هــای عصبــی ماننــد نوراپــی 
نفریــن، ســروتونین یــا دوپامیــن عــوارض جانبــی کمتــری 

نســبت بــه ســیتالوپرام دارد.

سنتز ماده مؤثره 
مایکوفنیالت 

موفتیل

مایکوفنیالت 
موفتیل

سل فکت و 
مای فنکس

ــرای  ــی ب ــرکوب کننده ایمن ــک داروی س ــول ی ــن محص ای
مــورد  آنزیــم  آن  اعضاســت.  پیونــد  رد  از  جلوگیــری 
ــار  ــلول های B را مه ــلول های T و س ــد س ــرای رش ــاز ب نی

می کنــد.

سنتز ماده مؤثره 
بیزوپرولول فومارات

بیزوپرولول 
فومارات

مونوکور و زبتا

داروهــای  از  دســته  یــک  بــه  متعلــق  دارو  ایــن 
شناخته شــده به عنــوان بتــا بالکــر اســت. ایــن کار بــا 
مســدود کــردن عملکــرد برخــی مــواد شــیمیایی طبیعــی 
ــی  ــب و رگ هــای خون ــن روی قل ــد اپی نفری ــدن مانن در ب
کار می کنــد. ایــن اثــر ضربــان قلــب، فشــار خــون و فشــار 

بــر قلــب را کاهــش می دهــد.
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این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B هستند.

دارو و سالمتدارو و سالمت

کاربردنام ماده مؤثره

جمفیبروزیل
خــون-   )HDL( خــوب  افزایــش کلســترول  )تری گلیســیرید(-  خــون  چربــی  کاهــش 

)LDL( بــد کاهــش کلســترول 

کاهش کلسترول خون با مهار کردن آنزیم های سازنده ی کلسترولآتورواستاتین کلسیم

سیتالوپرام 
هیدروبرماید

درمان اختالل اضطراب و استرس

درمان وسواس و مخصوصا اختالل وسواسی جبریفلووکسامین مالیات

سیپروترون استات
از حــد در مــردان- درمــان تســکینی کارســینوم  بیــش  درمــان کنتــرل میل جنســی 

پروســتات

سفیکسیم تری 
هیدرات

ــه قفســه ســینه،  ــوط ب درمــان عفونت هــای مجــاری ادراری، پوســتی، عفونت هــای مرب
حلــق، گــوش و دنــدان

سنتز صنعتی 
بتامتازون والرات

ــت  ــی، درماتی ــت تماس ــد درماتی ــا مانن ــی از درماتوزه ــارش ناش ــاب و خ ــکین الته تس
ــزش  ــی از گ ــای ناش ــی، واکنش ه ــت موضع ــا، نورودرماتی ــواع اگزم ــرژی، ان ــی از آل ناش
حشــرات و بندپایــان، ســوختگی درجــه )1( و )2(، آفتاب ســوختگی ها، درمــان کمکــی و 

ــا ــن در پســوریازیس، درماتیــت ســبوره، راش شــدید و آلوپســی آره آت ــا جایگزی ی

سنتز ماده مؤثره اس 
سیتالوپرام اگزاالت

درمــان اختــالل افســردگی مــاژور، اختــالل اضطــراب فراگیــر، اختــالل وســواس جبــری، 
اختــالالت هراســی )پانیــک(، اختــالل استرســی پــس از ضایعــه روانــی

سنتز ماده مؤثره 
مایکوفنیالت موفتیل

جلوگیری از رد پیوند قلب، کلیه و کبد همراه با سیکلوسپورین و کورتیکوستروئیدها

سنتز ماده مؤثره 
بیزوپرولول فومارات

درمان فشار خون باال- جلوگیری از سکته مغزی، حمله قلبی و مشکالت کلیوی

مشخصات فنینام ماده مؤثره

جامد کریستالی مومی سفیدرنگ- به شل قرصجمفیبروزیل

آتورواستاتین کلسیم- فلووکسامین مالیات- 
اس سیتالوپرام اگزاالت- مایکوفنیالت 

موفتیل- بیزوپرولول فومارات

پودر کریستالی سفیدرنگ- به شل قرص

پودر کریستالی تقریبًا سفیدرنگسیتالوپرام هیدروبرماید- سیپروترون استات

نوع عرضه: به شمل قرص

پودر کریستالی سفیدرنگ متمایل به زرد- به شل قرص سفیکسیم تری هیدرات

پودر کریستالی سفیدرنگ- به شل پمادبتامتازون والرات

دارو و سالمت

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
۲6۰

بخش: مواد اولیه سنتیتیک
کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:
کیفیت مشابه نمونه های خارجی، پایین بودن قیمت و تأمین به موقع نیاز دارویی کشور
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت صنایع شیمیایی داروئی ارسطو
www.arasto.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰۰ تن درسال

سال تاسیس:
۱365

معرفی محصول:
شرکت صنایع شیمیایی داروئی ارسطو اقدام به تولید انواع مختلفی از مواد مؤثره دارویی می کند. برخی از 

این مواد موثره عبارتند از:

توضیحاتنام برندنام مواد موثره

سنتز کیتوکانازول از 

واکنش SN۲ ماده 

پایه کیتو ۱۱ و کیتو ۶

کتودرم، 

ترزولین، 

نیوزورال  

ــه کار مــی رود.  ــدن ب ــاک در ب ــرای درمــان عفونت هــای قارچــی خطرن ــازول ب کیتوکون
کتوکونــازول بــه دســته داروهــای ضــد قــارچ آزول تعلــق دارد و از رشــد قارچ هــا 

جلوگیــری می کنــد.

سنتز ماده موثره ی 

پنتاپرازول از دو مرحله 

انتهایی

تکتا، 

پروتونیکس

در معــده ســلول هایی وجــود دارد کــه اســید تولیــد می کننــد و هیــدروژن کــه عامــل 
ــای  ــلول های پمپ ه ــن س ــه ای ــد. ب ــق می کنن ــده تزری ــل مع ــت را داخ ــیدی اس اس

ــه می شــود. ــی گفت هیدروژن
قــرص پنتوپــرازول جــزء دســته داروهایــی اســت کــه پمــپ هیــدروژن را مهــار 

را نمی دهنــد. اســید معــده  تولیــد  اجــازه  واقــع  و در  می کننــد 
یکــی از عوامــل محافظــت کننــده در بــدن اســید معــده اســت کــه عــالوه بــر کمــک 
بــه هضــم غــذا، باعــث از بیــن رفتــن میکروب هــا و ویروس هایــی می شــود کــه از راه 
گــوارش وارد بــدن می شــوند. قــرص پنتوپــرازول بــا کاهــش اســید معــده مقاومــت 
بــدن را کاهــش می دهــد و در صــورت مصــرف ایــن دارو بایــد مراقبــت بیشــتری در 

خصــوص مــواد غذایــی مصرفــی کــرد.

سنتز ماده موثره ی 
مونته لوکاست سدیم 

۱-N از
سینگولیر

ایــن دارو مهار کننــده لوکوتراییــن اســت. لوکوترایین هــا مــواد شــیمیایی ای هســتند 
ــد.  ــا آزاد می کن ــرده لگ ه ــد گ ــرژی زا مانن ــوارد آل ــگام تنفــس م ــدن انســان هن ــه ب ک
ایــن مــواد شــیمیایی باعــث ایجــاد ورم در ریه هــا می شــوند و ماهیچه هــای اطــراف 
مجــرای تنفســی را تنــگ می کننــد. ایــن مــوارد می توانــد منجــر بــه بــروز عالئــم 

آســم شــود. 
ایــن دارو بــا جلوگیــری از عملکــرد لکوتریــن بــرای جلوگیــری از حمــالت آســم در 

بزرگســاالن و کــودکان بــاالی دو ســال اســتفاده می شــود.

سنتز صنعتی انواع ماده موثره های دارویی-شیمیایی

سنتز ماده موثره ی 
رزواستاتین کلسیم از 
رزواستاتین دیوکسان

کریستور

رزوواســتاتین همــراه بــا رژیــم غذایــی مناســب بــرای کمــک بــه کاهــش کلســترول بــد 
)ماننــد  LDLو تــری گلیســیرید( و افزایــش کلســترول خــوب )HDL( در خــون اســت. 
ایــن دارو متعلــق بــه گروهــی از داروهاســت کــه بــه اســتاتین ها موســوم هســتند. 

ایــن دارو بــا کاهــش میــزان کلســترول تولیــد شــده توســط کبــد کار می کنــد.

کاربـــــــــــرد:
کاربردنام مواد مژثره

 SN۲ سنتز کیتوکانازول از واکنش

ماده پایه کیتو ۱۱ و کیتو ۶

درمــان کچلــی تنــه و کشــاله ران ناشــی از تریکوفیتون هــا و اپیدرموفیتــون فلوکــوزوم، تینــا 

ورســیکالر ناشــی از پیتیروســپوروم فورفــور، کاندیدیــاز جلــدی، درماتیــت ســبورئیک، کچلــی 

ســر، کچلــی ریــش، کچلــی پــا  و عفونت هــای قارچــی ناخــن اســتفاده می شــود.

سنتز ماده موثره ی پنتاپرازول از 

دو مرحله انتهایی

پیشــگیری از ایجــاد زخم هــای معــده و فرآینــد بهبــود زخــم معــده، کاهــش عالئــم رفالکــس 

ــز  ــه ســبب زخــم معــده می شــود و نی ــوری ک ــت هلیکوباکترپیل ــردن عفون ــن ب معــده، از بی

کاهــش عــوارض گوارشــی ســایر داروهــا

سنتز ماده موثره ی مونته 

۱-N لوکاست سدیم از

پیشــگیری از حمــالت آســم و مــواردی ماننــد خس خــس ســینه، مشــکالت تنفســی، گرفتگــی 

ــاه(، مشــکالت  ــاالی 12 م ــودکان ب قفســه ســینه، ســرفه ناشــی از آســم )در بزرگســاالن و ک

تنفســی در حیــن ورزش، عالئــم حساســیت فصلــی، رینیــت آلرژیــک و رینیــت آلرژیــک دائمــی

سنتز ماده موثره ی رزواستاتین 

کلسیم از رزواستاتین دیوکسان

درمــان کلســترول و چربــی بــاال، کاهــش خطــر ابتــال بــه بیمــاری قلبــی، جلوگیــری از 

قلبــی حمــالت  و  مغــزی  ســکته های 

تمامی محصوالت در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی: 

اندازه ذراتشلک عرضهنام مواد مژثره

سنتز کیتوکانازول از واکنش SN۲ ماده 

پایه کیتو ۱۱ و کیتو ۶
پــودر ســفید بــا درصــد خلــوص باالتــر از ۹۸ درصــد و بــه 

صــورت میکرونیــزه

۹0 درصد کمتر 
از 100 میکرون

سنتز ماده موثره ی پنتاپرازول از دو 

مرحله انتهایی
پــودر ســفید بــا درصــد خلــوص باالتــر از ۹۸ درصــد و بــه 

صــورت آســیاب شــده

۹0 درصد کمتر 
از 400 میکرون

سنتز ماده موثره ی مونته لوکاست سدیم 

۱-N پــودر ســفید بــا درصــد خلــوص باالتــر از ۹۸ درصــد و بــه از

صــورت میکرونیــزه

۹0 درصد کمتر 
از 150 میکرون

سنتز ماده موثره ی رزواستاتین کلسیم از 

رزواستاتین دیوکسان
۹0 درصد کمتر 

از 20 میکرون

این محصوالت، مصرفی نهایی با ماهیت B2B هستند.

تولید محصوالت با بچ سایز صنعتی با راندمان و خلوص باالتر	 
تولید انحصاری برخی محصوالت در ایران  نظیر مونته لوکاست	 
استفاده دانش فنی بومی در توسعه فرایندهای تولید صنعتی محصوالت نظیر	 
استفاده از CDI به جای تیونیل کلرید جهت انجام فرایند کوپلینگ	 

 	 ISO 45001
 	 ISO 14001
 	 ISO ۹001

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فرآیند شیمی حکیم
www.hfcapi.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰ تن 

سال تاسیس:
۱38۱

معرفی محصول:
شــرکت فرآینــد شــیمی حکیــم صرفــًا مــاده مؤثــره آتورواســتاتین کلســیم را تولیــد می کنــد. ایــن 
مــاده مؤثــره در گــروه قلبــی عروقــی قــرار دارد و خریــداران ایــن محصــول کارخانه هــای داروســازی 

Finished هســتند.
ــه قلبــی و  ــه کاهــش خطــر حمل ــره آتورواســتاتین کلســیم منجــر ب اندیکاســیون اول مــاده مؤث
ســکته مغــزی و اندیکاســیون دوم آن موجــب کاهــش چربــی و کلســترول بــد )LDL( و افزایــش 

کلســترول خــوب )HDL( می شــود.
نام داروی برند Lipitor است. 

ماده مؤثره دارویی آتورواستاتین کلسیم 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعت داروسازی )داروهای قلبی عروقی(

خلوص: ۹۹/۸ درصد 	
رنگ: سفید یا مایل به سفید 	
اندازه ذرات: پودر میلینگ شده با سایر ذرات ۹0 درصد کمتر از 30 میکرون 	

 	USP, EP کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی
جایگزین داروهای برند	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فرآیند شیمی حکیم
www.hfcapi.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰ تن 

سال تاسیس:
۱38۱

معرفی محصول:
شــرکت فرآینــد شــیمی حکیــم صرفــًا مــاده مؤثــره کلوپیدوگــرل بــی ســولفات را تولیــد می کنــد. 
ــای  ــول کارخانه ه ــن محص ــداران ای ــرار دارد و خری ــی ق ــی عروق ــروه قلب ــره در گ ــاده مؤث ــن م ای

ــتند. ــازی Finished هس داروس
مــاده مؤثــره داروی کلوپیدوگــرل بــی ســولفات مهارکننــده تجمــع پالکت هــا و جلوگیــری کننــده 

از ایجــاد لختــه خــون اســت.
اندیکاســیون اول مــاده مؤثــره آتورواســتاتین کلســیم منجــر بــه جلوگیــری از حملــه قلبــی، ســکته 
مغــزی اخیــر یــا بیمــاری شــریانی محیطــی ایجادشــده می شــود و اندیکاســیون دوم آن در 

ســندرم حــاد کرونــری کاربــرد دارد.
نام داروی برند PLAVIX است.

ماده مؤثره دارویی کلوپیدوگرل بی سولفات 
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعت داروسازی )داروهای قلبی عروقی(

خلوص: ۹۹/7 درصد 	
رنگ: سفید یا مایل به سفید 	
اندازه ذرات: پودر میلینگ شده با سایر ذرات کمتر از 30 میکرون 	

 	USP, EP کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی
جایگزین داروهای برند	 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فرآیند شیمی حکیم
www.hfcapi.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۲۰ تن 

سال تاسیس:
۱38۱

معرفی محصول:
شــرکت فرآینــد شــیمی حکیــم صرفــًا مــاده مؤثــره رزوواســتاتین کلســیم را تولیــد می کنــد. 
ــن محصــول کارخانه هــای  ــداران ای ــرار دارد و خری ــی - عروقــی ق ــروه قلب ــره در گ ــن مــاده مؤث ای

داروســازی Finished هســتند.

اندیکاسیون ماده مؤثره رزوواستاتین کلسیم عبارتند از:
هیپرلیپیدمی و دیس لیپیدمی مختلط 2• 
کودکان مبتال به هیپرکلسترولمی خانوادگی• 
هیپرتری گلیسیریدمی• 
 •)III دیسبتالیپوپروتئینمی اولیه )هیپرلیپوپروتئینمی نوع
بزرگساالن مبتال به هیپرکلسترولمی خانوادگی هموزیگوت• 
کند کردن پیشرفت آترواسکلروز• 
پیشگیری اولیه از بیماری های قلبی عروقی• 
نام داروی برند Crestor است.• 

ماده مؤثره دارویی رزوواستاتین کلسیم 
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعت داروسازی )داروهای قلبی عروقی(

خلوص: ۹۹/7 درصد 	
رنگ: سفید یا مایل به سفید 	
اندازه ذرات: پودر میکرونایز شده با سایز ذرات کوچک تر از 20 میکرون 	

 	USP, EP کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی
جایگزین داروهای برند	 
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دارو و سالمت

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت مهبان شیمی
www.mahbangroup.com

سال تاسیس:
۱377

معرفی محصول:
ــرص  ــد ق ــت تولی ــی شــرکت های داروســازی جه ــه مصرف ــاده اولی ــوان م ــه عن ــن محصــول ب ای
ــرل  ــرای کنت ــاب اول ب ــن 500 انتخ ــرص متفورمی ــود. ق ــرف می ش ــد مص ــن هیدروکرای متفورمی
دیابــت نــوع 2 اســت و معمــوال بــرای کنتــرل بهتــر دیابــت نــوع 2 متفورمیــن همــراه بــا 
یــا دیگــر داروهــای دســته ســولفونیل اوره تجویــز می شــود. زمــان مصــرف  گلیبن کالمیــد 
متفورمیــن بعــد از غــذا اســت کــه بتــوان عــوارض گوارشــی متفورمیــن را بــه حداقــل رســاند. نــام 

تجــاری ایــن دارو گلوفیــج می باشــد.
قــرص متفورمیــن در دیابــت تیــپ دو، غیــر وابســته بــه انســولین اســتفاده می شــود متفورمیــن 
تولیــد کبــدی و جــذب روده ای گلوکــز را کاهــش داده و حساســیت بافتــی بــه انســولین را بهبــود 

می بخشــد و بــه ایــن ترتیــب باعــث پاییــن آمــدن قندخــون می شــود.
 قرص روکش دار و قرص E.R )ای آر( از اشکال اتین دارو می باشد.

کاربـــــــــــرد:
به عنوان ماده اولیه مصرفی شرکت های داروسازی جهت تولید قرص متفورمین هیدروکراید

ماده موثره دارویی متفورمین هیدروکلراید

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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دارو و سالمت

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت مهبان شیمی
www.mahbangroup.com

سال تاسیس:
۱377

معرفی محصول:
ــرص  ــد ق ــت تولی ــی شــرکت های داروســازی جه ــه مصرف ــاده اولی ــوان م ــه عن ــن محصــول ب ای
نــام  بــه  ضداســید،  داروهــای  خانــواده ی  بــه  فاموتیدیــن  می شــود.  مصــرف  فاموتیدیــن 
مســدودکننده ی گیرنــده ی هیســتامین 2 تعلــق دارد و بــه صــورت قــرص روکــش دار عرضــه 

پپســید می باشــد. دارو  تجــاری  نــام  می گــردد. 
ــان ســوزش معــده، ســوزش ســر دل و رفالکــس، گاســتریت  ــرای درم ــن 40، ب ــرص فاموتیدی ق
)التهــاب معــده(، پیشــگیری و درمــان زخــم معــده و روده، درمــان بیماری هایــی ماننــد بیمــاری 
زولینگر-الیســون و دیگــر عالئمــی کــه باعــث ایجــاد مقــدار زیــادی اســید در معــده )ســوءهاضمه 

اســیدی( می شــوند، اســتفاده می شــود.

کاربـــــــــــرد:
به عنوان ماده اولیه مصرفی شرکت های داروسازی جهت تولید قرص فاموتیدین

ماده موثره دارویی فاموتیدین 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت هستی آریا شیمی
www.hastiaria.com

سال تاسیس:
۱3۹7

معرفی محصول:
ــادآور  ــن اعتی ــن و هروئی ــی بیشــتر از مرفی ــه حت ــی اســت ک ــک داروی مخــدر صنعت ــادون ی مت
اســت و غالبــًا به عنــوان یــک داروی نگهدارنــده بــرای مهــار اعتیــاد بــه هروئیــن و مــواد مخــدر 
ــرک  ــم ت ــروز عالئ ــادون کــه از ب ــده مت ــا دز نگهدارن ــا درمــان ب ــی ی ــه کار مــی رود. متادون درمان ب
تریــاک جلوگیــری کــرده و تقاضــای آن را کاهــش داده یــا از بیــن می بــرد. دولوفیــن نــام تجــاری 

ایــن دارو ســت.

ماده مؤثره دارویی متادون هیدروکلراید
CHLOROPROPANE از

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

کنترل درد شدید	 
قطع وابستگی به اپیوئیدها )ترک اعتیاد(	 

استفاده از مواد با سمیت پائینت	 
فرآیند کاتالیست انتقال فاز و راندمان باالتر و شرایط ویژه دما	 
راندمان بسیار باال در مقایسه با شرکت های مشابه	 
بازیافت کلیه حالل ها و مواد شیمیایی سنتزی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت دارویی خورشید کادوس
www.khorshidpharma.com

سال تاسیس:
۱38۹

معرفی محصول:
ریفاکســیمین یــک آنتــی بیوتیــک از خانــواده ریفامایســین ها )ریفامپیــن- ریفابوتیــن- ریفاپنتین( 
و موثــر بــر باکتــری اشرشــیا کلــی اســت کــه عامــل اســهال مســافرتی محســوب می شــود. ایــن 
دارو فقــط در بزرگســاالن و افــراد بــاالی 12 ســال قابــل اســتفاده اســت. ریفاکســیمین در کاهــش 
عــود مجــدد انســفالوپاتی کبــدی و همچنیــن در درمــان روده تحریکپذیــر IBS )بــا اســهال 
غالــب( کاربــرد دارد. ریفاکســیمین بــا مهــار غیرقابــل برگشــت ســنتز پروتئیــن در باکتــری اثــرات 

ضــد میکروبــی خــود را اعمــال می کنــد.

ماده مؤثره دارویی ریفاکسیمین 

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

درمان انسفالوپاتی کبدی

خلوص باالی محصول نهایی	 
باالتر بودن بهره کلی واکنش نسبت به محصوالت مشابه	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت دارویی خورشید کادوس
www.khorshidpharma.com

سال تاسیس:
۱38۹

معرفی محصول:
داکالتاســویر یــک داروی ضدویــروس اســت کــه در عفونــت هپاتیــت C مزمــن در بزرگ ســاالن 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. داکالســتاویر بــا مهــار پروتئین هــای غیرســاختاری 5A، تکثیــر 
ــروس مســتقیم می باشــد. داکالتاســویر  ــع یــک ضدوی ــد و در واق ویروس هــا را محــدود می کن
بــه ترمینــال N در دومیــن 1 پروتئیــن )5A(و A5SN ویــروس هپاتیــت C متصــل شــده و تکثیــر 

ــد. ــار می کن ــون را مه ــاژ ویری RNA ویروســی و مونت

ماده مؤثره دارویی داکالتاسویر دی هیدروکلراید

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

c درمان هپاتیت

خلوص باالی محصول نهایی	 
باالتر بودن بهره کلی واکنش نسبت به محصوالت مشابه	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
تاییدیه موافقت اصولی داکالتاسویر 	 
تاییدیه پرونده جامع ساخت داکالتاسویر 	 
 	GMP گواهی
پروانه ثبت ماده اولیه دارویی داکالتاسویر	 
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت شتاب دهنده ماد آوش کیمیا
www.maadavash.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
۴۰۰ کیلوگرم

سال تاسیس:
۱3۹7

معرفی محصول:
دورزوالمیــد هیدروکلرایــد مــاده موثــره داروئــی موجــود در قطــره چشــمی کوســوپت و تروســپت 

.)API( اســت کــه در درمــان گلوکــوم کاربــرد دارد و یــک مــاده موثــره دارویــی اســت
الزم بــه ذکــر اســت فرموالســیون در ایــن شــرکت انجــام نمی شــود و مصرف کننــده آن شــرکت های 

داروســازی هســتند و در دســته فرآورده هــای چشــمی طبقه بنــدی می شــوند.
ایــن محصــول پــس از تبدیــل شــدن بــه دارو معــادل برنــد کوبایوســپت و زایلومــول و تیموزوپت 

می شــود.

ماده موثره دارویی دورزوالمید هیدروکلراید

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

اندیکاســیون: دورزوالمیــد هیدروکلرایــد بــه تنهایــی یــا بــه همــراه داروهــای مســدد گیرنــده بتــا 
ــاز، گلوكــوم پسودواكســفولیاتیو  ــا زاویــه ب ــرای كاهــش فشــار داخــل چشــم گلوكــوم ب آدرنرژیــك ب
و در بیمارانــی كــه مصــرف داروهــای مســددگیرنده بتــا آدرنرژیــك در آن هــا ممنــوع اســت یــا بــه 
آنهــا پاســخ نمی دهنــد، بــه كار مــی رود. دوزوالمیــد هیدروکلرایــد یــک بازدارنــده آنزیــم کربونیــک 
ــرای  ــده و ب ــه ش ــرفته توصی ــوع پیش ــم از ن ــل چش ــار داخ ــان فش ــرای درم ــه ب ــت ک ــدراز اس انهی

ــاز اســتفاده می شــود. ــا گلوکــوم از نــوع زاویــه ب بیمــاران مبتــال بــه فشــار خــون چشــم ی

ایــن دارو بــه صــورت پــودر ســفید رنــگ اســت انــدازه و شــل کریســتال مهــم نیســت و اندازه 	 
گیــری نمی شــود.

خلوص: % ۹۹.5  	
 	2-۸2-1306۹3 :CAS شماره 
جرم مولکولی: 360 گرم بر  	

قیمت کمتر نسبت به نمونه های مشابه

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
USP مطابق با استاندارد فارماکوپه
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
www.asico.org

ظرفیت تولید ساالنه: 
8۰۰ تن

سال تاسیس:
۱37۴

معرفی محصول:
آموکسی ســیلین یکــی از داروهــای خانــواده پنی ســیلین ها و از دســته بتاالکتام هاســت. ایــن 
دارو یکــی از مهم تریــن و پرمصرف تریــن آنتی بیوتیک هــای جهــان اســت. مصرف کننــدگان ایــن 
ــه داروی قابل مصــرف از  ــره را ب ــودر مــاده مؤث محصــول کارخانه هــای داروســازی هســتند کــه پ
ــام  ــوده و ن ــام ژنریــک ب ــه ن ــد. تولیــدات مــا ب قبیــل قــرص و کپســول و شــربت تبدیــل می کنن

برنــد نــدارد.

6APA ماده مؤثره دارویی آنزیماتیک آموکسی سیلین از

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ــی  ــای باکتریای ــان عفونت ه ــرای درم ــد داروی آموکسی ســیلین ب ــت تولی ــت داروســازی جه صنع
حســاس

خلوص: ۹۹ درصد 	
رنگ: پودر سفید یا تقریباً سفید 	
انــدازه ذرات: پــودر فایــن )دانســیته حــدود 0.25 و مناســب بــرای تولیــد شــربت( و کمپکــت  	

)دانســیته حــدود 0.5 و مناســب بــرای تولیــد قــرص و کپســول(
نوع عرضه: پودر خوراکی در بسته های 20 کیلویی 	

دارای کیفیت بسیار باالتر نسبت به محصوالت مشابه

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	 BP و USP منطبق با فارماکوپه های
 	GMP دارای تأییدیه آزمایشگاه مرجع سازمان غذا دارو ایران و گواهی



دارو و سالمت

۲8۴۲85
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۲8۴۲85

بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران
www.asico.org

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱5۰ تن

سال تاسیس:
۱37۴

معرفی محصول:
ایــن محصــول یــک آنتی بیوتیــک اســت کــه بــرای درمــان شــماری از عفونت هــای باکتریایــی بــه 
کار مــی رود. ایــن دارو، یــک داروی خوراکــی اســت و علیــه باکتــری گــرم- مثبــت و باکتــری گــرم- 
منفــی فعالیــت می کنــد. ایــن دارو در رده نســل اول سفالوســپورین ها قــرار می گیــرد و فعالیتــی 

مشــابه بــه آنتی بیوتیک هــای بتا-الکتــام درون ایــن دســته دارد.
ــه  ــره را ب ــودر مــاده مؤث ــه پ ــن محصــول کارخانه هــای داروســازی هســتند ک ــدگان ای مصرف کنن
داروی قابل مصــرف از قبیــل قــرص و کپســول و شــربت تبدیــل می کننــد. تولیــدات مــا بــه نــام 

ژنریــک بــوده و نــام برنــد نــدارد.

7APA ماده مؤثره دارویی آنزیماتیک سفالکسین از

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعت داروسازی جهت تولید سفالکسین برای درمان انواع عفونت ها

خلوص: ۹۹ درصد 	
رنگ: پودر سفید یا تقریباً سفید 	
انــدازه ذرات: پــودر فایــن )دانســیته حــدود 0.25 و مناســب بــرای تولیــد شــربت( و کمپکــت  	

)دانســیته حــدود 0.5 و مناســب بــرای تولیــد قــرص و کپســول(
نوع عرضه: پودر خوراکی در بسته های 20 کیلویی 	

دارای کیفیت بسیار باالتر نسبت به محصوالت مشابه

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
 	 BP و USP منطبق با فارماکوپه های
 	GMP دارای تأییدیه آزمایشگاه مرجع سازمان غذا دارو ایران و گواهی



دارو و سالمت

۲86۲87
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت کیمیا پژوه درسا

انواع فرموالسیون ماده اولیه دارو )تریپتورلین استات، لوپروالید استات، اوکتروتاید 

استات، آرژیرلین استات، Pentixather، Mannose Triflate( نام تجاری: فامپیرا

سال تاسیس:
۱3۹۲

معرفی محصول:
تریپتورلیــن اســتات: ماننــد ســایر آگونیســت های GnRH، تریپتورلیــن ممکــن اســت در درمــان 
ــوغ  ــینه، بل ــرطان س ــا س ــتات ی ــرطان پروس ــد س ــون مانن ــه هورم ــخ دهنده ب ــرطان های پاس س
ــی( و کمــک  ــای رحم ــا فیبروم ه ــوز ی ــد آندومتری ــه اســتروژن )مانن زودرس، شــرایط وابســته ب

ــاروری اســتفاده شــود.  ب
لوپروالیــد اســتات: لوپروالیــد اســتات در درمــان ســرطان پیشــرفته پروســتات و فیبــروم رحــم و 

ــوز اســتفاده می شــود. آندومتری
اوکتروتایــد اســتات: اوکتروتایــد اســتات در درمــان اســهال شــدید آبکــی و قرمــزی ناگهانــی 

صــورت و گــردن ناشــی از انــواع خاصــی از تومورهــا اســتفاده می شــود.
ــی، عمــق چیــن و چروک هــای  ــاض عضالن ــا کاهــش انقب ــن اســتات ب ــن اســتات: آرژیرلی آرژیرلی

ــد. ــش می ده ــت را کاه پوس
ــا  ــی ب ــی Ga-Pentixafor68 در بیمــاران متاســتازی کــه تومورهای ــوگ  درمان Pentixather: آنال

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــد، م ــان CXCR4 نشــان می دهن بی
Mannose Triflate: دارروی نشاندار رادیویی برای توموگرافی انتشار پوزیترون.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

www.kpdorsa.ir

کاربردنام فرموالسیون دارو

درمان سرطان، بلوغ زودرس، فیبروم رحمی، کمک باروری و ...تریپتورلین استات 

لوپروالید استات
درمان سرطان پیشرفته پروستات، فیبروم رحم و آندومتریوز.

بررسی برای درمان احتمالی بیماران مبتال به آلزایمر خفیف تا متوسط.

اوکتروتاید استات
درمان اسهال شدید آبکی

برطــرف کــردن قرمــزی ناگهانــی صــورت و گــردن ناشــی از انــواع خاصــی از تومورهــای 
یافت شــده در روده هــا و پانکــراس

آرژیرلین استات
درمان چین و چروک پوست و تولید و بهینه سازی عملکرد کالژن

جلوگیری از ایجاد خطوط ریز و بهبود سطح رطوبت پوست

PentixatherCXCR4 درمان بیماران متاستازی با تومورهایی با بیان

Mannose Triflateجهت توموگرافی انتشار پوزیترون

نام فرموالسیون دارو
شماره رجیستری 

)Cas No(ساختار شیمیایی

 140194-24-7تریپتورلین استات 

74381-53-6لوپروالید استات



دارو و سالمت
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مشخصات فنی: 
دارو و سالمت

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

بخش: مواد اولیه سنتیتیک

نام فرموالسیون دارو
شماره رجیستری 

)Cas No(ساختار شیمیایی

79517-01-4اوکتروتاید استات

616204-22-9آرژیرلین استات

Pentixather__

Mannose Triflate5-23-92051

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
تأییدیه آزمایشگاه کنترل غذا و دارو	 
موافقت اصولی برای تهیه مواد مؤثره دارویی	 



دارو و سالمت
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت کیمیا پژوه درسا

 Hynic-Octreotide، DOTA-Octreotate، Hynic-UBI،( انواع رادیو پپتیدها
 ،617-DOTA-PSMA ،11-HBED-PSMA ،11-Hynic-Bombesin، Hynic-PSMA

)Pentixafor

سال تاسیس:
۱3۹۲

معرفی محصول:
Hynic-Octreotide: رادیوپپتیدهــای نشاندارشــده به عنــوان کیت هــای تشــخیص ســلول های 

ســرطانی در تصویربرداری هــای پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
ــتاتین  ــده سوماتوس ــرداری گیرن ــای نشاندارشــده در تصویرب DOTA-Octreotate: رادیوپپتیده

ــد. ــرداری پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار می گیرن ــرای تصویرب ب
Hynic-UBI: رادیوپپتیدهــای نشاندارشــده بــه عنــوان کیت هایــی تشــخیص برخــی ســلول ها در 

تصویربــرداری پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.
Hynic-Bombesin: رادیــو پپتیدهــای نشاندارشــده بــه عنــوان کیت هایــی بــرای تشــخیص 
ــورد اســتفاده  ــرداری پزشــکی م ــاری در تصویرب ســلول های ســرطانی و مشــاهده پیشــرفت بیم

قــرار می گیرنــد.
Hynic-PSMA-11: از رادیوپپتیدهــای نشاندارشــده به عنــوان کیت هایــی جهــت تشــخیص 

متاســتاتیک و درمــان ســرطان پروســتات اســتفاده می شــود.
HBED-PSMA-11: از کیت هایــی رادیوپپتیدهــای نشاندارشــده بــرای تشــخیص متاســتاتیک 

و درمــان ســرطان پروســتات اســتفاده می شــود.
DOTA-PSMA-617: از رادیوپپتیدهــای نشاندارشــده به عنــوان کیت هــای تشــخیص متاســتاتیک 

و درمــان ســرطان پروســتات اســتفاده می شــود.
ــای تشــخیص برخــی ســلول ها  ــوان کیت ه ــه  عن ــای نشاندارشــده ب Pentixafor: رادیوپپتیده

ــد. ــرار می گیرن مــورد اســتفاده ق

www.kpdorsa.ir

کاربـــــــــــرد:

کاربردنام رادیو پپتید

 Hynic-Octreotide

تصویربرداری پزشکی
DOTA-Octreotate

Hynic-UBI

Hynic-Bombesin

۱۱-Hynic-PSMA
تصویربرداری پزشکی

درمان سرطان پروستات ۱۱-HBED-PSMA

۶۱۷-DOTA-PSMA

Pentixaforتصویربرداری پزشکی

مشخصات فنی: 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

ساختار شیمیایینام رادیو پپتید

 Hynic-Octreotide 

DOTA-Octreotate

Hynic-UBI
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دارو و سالمت

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

بخش: مواد اولیه سنتیتیک

مشخصات فنی: 

ساختار شیمیایینام رادیو پپتید

Hynic-Bombesin 

۱۱-Hynic-PSMA

۱۱-HBED-PSMA

۶۱۷-DOTA-PSMA

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
تأییدیه آزمایشگاه کنترل غذا و دارو	 
موافقت اصولی برای تهیه مواد مؤثره دارویی	 



دارو و سالمت
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بخش: مواد اولیه سنتیتیک

شرکت فن آوران روژان محقق دارو
www.rojanpharma.com

معرفی محصول:
قــرص روکــش دار ســووداک حــاوی دو مــاده فعــال داکالتاســویر و سوفوســبوویر می باشــد. ایــن 
قــرص زرد رنــگ اســت و بــرای درمــان افــراد بالغــی کــه مبتــال بــه هپاتیــت C می باشــند اســتفاده 
می شــود. هپاتیــت C، کــه توســط یــک ویــروس ایجــاد می شــود یــک بیمــاری عفونــی اســت کــه 

کبــد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

مواد موثره دارویی سوفوسبوویر- داکالتاسویر
C جهت درمــان هپاتیت

5۰,۰۰۰  عدد قرص 

۱3۹3

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

زیر 5۰۰ هزار دالر
سابقه صادرات:

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
آذربایجان، اروگوئه، سوریه و میانمار

نام تجاری: سووداک
این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان هپاتیت C با لحاظ انجام کار بالینی برای بزرگســالن

نوع عرضه: قوطی پلی اتیلنی حاوی 2۸ عدد قرص روکش دار 	
مواد موثره: سوفوسبوویر400 میلی گرم- داکالتاسویر 60 میلی گرم 	

مزایای رقابتی:

پاســخ بــه درمــان در بیمــاران غیــر ســیروتیک، کلیــه ژنوتیپ هــا درمــدت 12هفتــه بیــش از 	 
۹5 درصــد بــوده اســت.

عــوارض دارویــی گــزارش شــده در ایــن مطالعــه نزدیــک بــه صفــر بــوده و ســر درد و ضعــف 	 
در برخــی مــوارد در ابتــدای درمــان گــزارش شــده اســت.

ترکیــب کــردن دو دارو در یــک قــرص کار ســاده ای نمی باشــد SOVODAK  یــک ابتــکار ایرانــی 	 
محســوب می شــود.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
پروانه بهره برداری از ایران
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شرکت فرآوری دارویی ژالتین حالل
www.gelatinhalal.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
۱,۴۲5 تن در سال 

سال تاسیس:
۱378

معرفی محصول:
ژالتیــن نوعــی پروتئیــن طبیعــی و خالــص اســت كــه از هیدرولیــز کالژن هــای موجــود در 
ــن  ــدی ای ــا پوســت خــوک اســتحصال می شــود. ژالتین هــای تولی اســتخوان و پوســت گاو و ی
ــر روی اســتخوان و اشــپالت گاو  ــی ب ــز قلیای ــات هیدرولی شــرکت پــس از انجــام یکســری عملی

بدســت می آیــد.
ژالتیــن دارای ۹0-۸5 درصــد پروتئیــن، 2-1 درصــد نمک هــای معدنــی و 15-۸ درصــد آب و فاقــد 
هرگونــه قنــد و چربــی می باشــد. ژالتیــن بــه عنــوان یــك مــاده پروتئینــی، دارای 1۸ نــوع اســید 
آمینــه بــوده كــه مقــدار اســیدهای آمینــه گالیســین، پرولیــن و هیدروكســی پرولیــن در آن بســیار 
قابــل توجــه می باشــد، وجــود هــر یــك از ایــن اســیدهای آمینــه دارای اهمیــت بســزایی در بــدن 

بــوده و در بســیاری از فعالیت هــای زیســتی در بــدن انســان مشــاركت دارنــد.

ژالتین حالل گرید دارویی و خوراکی

بخش: فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

صنعــت دارویــی: پوکــه کپســول های ســخت )ماننــد کپســول های آنتــی بیوتیک(، کپســول های  	
ژالتینــی نــرم )ماننــد کپســول های ژلوفــن، ویتامیــن E و A(، پوشــش قــرص )ایجــاد روکــش 

بــرای قرص هــا و مــاده چســباننده در قرص هــا(، شــیاف و ...
صنعــت غذایــی: شــیرینی )پاســتیل، تافــی، مارشــمالو و ..( دســرها )ژلــه، پودینــگ و ...(،  	

لبنیــات، محصــوالت گوشــتی، نوشــیدنی و ....

گرید: دارویی و خوراکی 	
محدوده بلوم: 300-۸0 	

کیفیت عالی	 
% 100 حالل واقعی	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
استاندارد کیفیت	 
استاندارد حلیت	 
 	)GMP( سیستم استقرار اصول بهینه تولید
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۲۹8۲۹۹

بخش: فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب

شرکت کارین فرآیند سینا
www.karinbiotech.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
6 سلول مهندسی شده در سال

سال تاسیس:
۱3۹۴

معرفی محصول:
یکــی از گلوگاه هــای تولیــد پروتئین هــای نوترکیــب، دسترســی بــه ســلول های بــا ظرفیــت بــاالی 
تولیــد اســت. ایــن ظرفیــت، تامین کننــده ی تــوان رقابتــی بــرای تولیدکننــده در بــازار می باشــد. 
شــرکت کاریــن فراینــد ســینا  بــا تمرکــز ۹ ســاله بــر روی پلتفرم هــای مخمــری موفــق بــه توســعه ی 
دانــش فنــی الزم بــرای مهندســی ســلول های مخمــری شــده اســت کــه تــا بــه حــال امــکان تولیــد 
باالتریــن ســطح تولیــد پروتئیــن نوترکیــب در ایــران را فراهــم کــرده اســت. برخــی از محصــوالت 

تولیــدی عبارتنــد از:
1- سویه مهندسی شده سلوالز قلیایی

2- سویه مهندسی شده آلفا آمیالز
3- سویه مهندسی شده پروتئاز قلیایی

4- سویه مهندسی شده آمیالز مقاوم به گرما

محصوالت و خدمات حوزه مهندسی سویه مخمر صنعتی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

تولید آنزیم های صنعتی و پروتئین های دارویی	 

نوع پلتفرم : مخمری )پیکیا پاستوریس( 	
باالترین سطح تولید پروتئین تجربه شده در این پلتفرم )22 گرم(	 

کاهش هزینه های تولید به دلیل پایین بودن هزینه های محیط کشت	 
سطح باالی تولید پروتئین	 
زمان کوتاه )دوره 2 تا 6 ماهه( برای توسعه سل الین مهندسی شده	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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گروه صنایع شفا فارمد
www.shifapharmed.com

سال تاسیس:
۱37۲

معرفی محصول:
ایــن واکســن از نــوع ویــروس غیرفعــال شــده می باشــد و بــه منظــور واکسیناســیون عمومــی و 
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا تولیــد می شــود. مقیــاس تولیــد ایــن محصــول در فــاز اول  
بیوراکتورهــای بــه ترتیــب 20 لیتــری و 50 لیتــری و 500 لیتــری و در فــاز دوم بیوراکتورهــای 50 
لیتــری تــا 650 لیتــری بــوده اســت. مــاده موثــره ایــن محصــول بافــر فســفات، ادجونــت آلــوم، 

آب WFI و تیومرســال می باشــد و فــرم نهایــی آن بــه صــورت سوسپانســیون تزریقــی اســت.
برند این دارو نیز کوویران برکت است.

واکسن ویروس کشته شده کرونا در مقیاس انبوه
نام تجاری: کوویران برکت

بخش: فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

واکسیناسیون عمومی و ایمنی در برابر ویروس کرونا )کووید-1۹(

نــوع عرضــه: مایــع سوسپانســیون، هــر دوز حــاوی 5 میکروگــرم آنتــی ژن غیــر فعــال شــده در 
بســته بندی حــاوی 10 عــدد ویــال تــک دوز

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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گروه صنایع شفا فارمد
www.shifapharmed.com

سال تاسیس:
۱37۲

معرفی محصول:
ــه  ــد می شــوند و علی ــی ســیلیوم تولی ــف پن ــه و ســویه های مختل ــه وســیله گون پنیســیلین ها ب
عفونت هــای باکتریایــی کــه توســط اســتافیلوکوکوس و اســترپتوکوکوس ایجــاد می شــود، کاربــرد 

دارنــد.
تمــام پنیســیلین ها دارای هســته مشــترکی بــه نــام 6-آمینوپنــی ســیالنیک اســید هســتند  
6آمینوپنــی ســیالنیک اســید )APA6( مــاده واســطه اصلــی تولیــد بتــا الکتــام اســت کــه هســته 
بتاالکتــام نیــز نامیــده می شــود و از تراکــم یــک مولکــول L–سیســتئین و یــک مولکــول D–والیــن 
بــه وجــود می آیــد. در ایــن محصــول بــا اســتفاده از ســویه chrysogenum Penicillium، پنــی 
ــر، فرمانتاســیون در  ــی طبیعــی برت ــه لحــاظ انجــام انتخــاب کلون ــام ژنریــک( ب ســیلین جــی )ن
مقیــاس 140 مترمکعــب و انجــام مراحــل پیــش تخلیــص، تخلیــص و کریستالیزاســیون، تولیــد 
می شــود و در بخــش نهایــی پنی-ســیلین جــی بــه روش آنزیماتیــک بــه APA6 تبدیــل می شــود 

و نــام تجــاری آن هــم APA6 اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه فــرم دارویــی نهایــی دارو بــه صــورت پــودر بــا خلــوص بــاالی ۹۹ درصــد 

ــه صــورت تزریقــی مصــرف می شــود. ــه ب می باشــد ک

تولید ۶APA از سویه Penicillium chrysogenum و 
مشتق بیومس

بخش: فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

درمان انواع عفونت های باکتریایی

بازده تولید: ۸,000 واحد بر میلی لیتر 	
اکتیویته: 6,000 واحد بر میلی لیتر 	
ــی در ویال هــای 1,000,000 واحــد  	 ــول ترزیق ــه محل ــودر اســتریل جهــت تهی ــه: پ ــوع عرض ن

ــح ســدیم( ــح پتاســیم( و 5,000,000 واحــد )مل )مل

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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شرکت رادین زیست فناور
www.radinbiotech.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
5-۱ رده سلولی/ سال

سال تاسیس:
۱3۹3

معرفی محصول:
رده ســلولی نشــان دهنده تاریخچــه رشــد یــک بافــت یــا انــدام از جنیــن لقــاح یافتــه اســت کــه 
ــا نشــانه گذاری  ــه ردیابــی اصالــت ســلولی ارگانیســم کمــک می کنــد. رده ســلولی را می تــوان ب ب
ــردن  ــال ک ــی( و دنب ــل ردیاب ــا ســایر نشــانگرهای قاب ــا مولکول هــای فلورســنت ی ــک ســلول )ب ی
ــلولی  ــای س ــن رده ه ــه ای ــت آورد. از جمل ــه دس ــلول ب ــیم س ــس از تقس ــری پ ــلول های دخت س
ــی شــامل ودولیزومــاب )Vedolizumab( جهــت درمــان بیمــاری  ــه داروهــای درمان ــوان ب می ت
ــون و  ــرطان کل ــان س ــت درم ــاب )Panitumumab( جه ــراتیو، پانیتوموم ــت الس ــرون و کولی ک

ارنومــاب )Erenumab( جهــت درمــان میگــرن، اشــاره کــرد. 

رده سلولی تولید کننده آنتی بادی ودولیزموب

بخش: فرآورده های بیولوژیک و نوترکیب

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

مزایای رقابتی:

ســاخت رده هــای ســلولی صنعتــی جهــت تولیــد انــواع فرآورده هــای نوترکیــب از جملــه آنتــی 
بادی هــای درمانــی و بیوســیمیالرها

 	 CHO رده  سلولی یوکاریوتی با منشا
قابلیت بیان: گرم/لیتر 	

بیان پایدار 	 
تولید محصول با مشخصات کیفی و  فعالیت بیولوژیکی تایید شده مطابق با استاندارد	 

میزان بیان باال	 
پایداری بیان 	 
تضمین کیفیت و عملکرد بیولوژیکی محصول	 

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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شرکت داروئی ره آورد تامین
www.rtpvp.com

سال تاسیس:
۱383

معرفی محصول:
جــذب دارو در بــدن بــا روش ســنتی مشــکالت و محدودیت هایــی را بــه دنبــال دارد، بــر همیــن 
اســاس محققــان سیســتم های رهایــش کنترل شــده دارو را مطــرح نمودنــد. مهم تریــن مزایــای 
ایــن روش توانایــی حفــظ غلظــت دارو در حــدی نســبتًا ثابــت بــرای مدتــی مشــخص، قابلیــت 
ــه یــک  ــه محــل دارورســانی، امــکان رســاندن دارو ب تنظیــم ســرعت آزاد شــدن دارو وابســته ب
عضــو یــا بافــت خــاص، توانایــی رســاندن چندیــن مــاده دارویــی بــا یــک فرموالســیون و امــکان 

دارورســانی در ابعــاد نانومتــری اســت. 
یکــی از ترکیبــات مؤثــر در ایــن زمینــه کوپلیمرهــای آکریلیکــی اســت کــه وابســته بــه Ph محیــط، 
امــکان آزادســازی دارو را در نقــاط مختلــف دســتگاه گــوارش فراهــم می کننــد. شــرکت دارویــی 
ره آورد تأمیــن تولیدکننــده کوپلیمــر متاکریلیــک اســید-اتیل آکریــالت بــا نــام تجــاری RT.Coat در 

ایــران اســت. ایــن محصــول بــا نــام تجــاری اودراجیــت در دنیــا شــناخته شــده اســت.
ایــن محصــول در صنایــع دارویــی جهــت اســتفاده در روکش هــای رودهــای قرص هــا، پلت هــا و 
گرانول هــا و اســتفاده در کنــار ســایر ترکیبــات مؤثــره بــرای تولیــد روکش هــای آهســته رهــش در 

انتهــای روده باریــک )PH بــاالی 6( کاربــرد دارد.

سنتز کوپلیمر متاکریلیک اسید – اتیل آکریالت
به فرم های امولیسیون و پودر

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ارمنستان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان 

بخش: روکش قرص و کپسول

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

صنایع داروسازی )روکش های رودهای قرص ها، پلت ها و گرانول ها(

امولسیون شیری رنگ با ویسکوزیته پایین	 
بوی ضعیف	 
محتوی 2۸/5 – 31/5 % وزنی از پلیمر خشک	 
قابلیت رقیق شدن با آب و محلول در الل های آلی و استون	 
 	)RT Coat( تولید شده به روش پلیمر یزاسیون امولیسیونی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.
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فصل پنجم | صنعت داروسازی دارو و سالمت

3۰83۰۹

شرکت داروئی ره آورد تامین
www.rtpvp.com

سال تاسیس:
۱383

معرفی محصول:
روکــش الیه نــازک، الیــه نازکــی از یــک پلیمــر اســت کــه به منظــور پوشــش دادن ســطح اشــکال 
ــن 200  ــه پوشــش ها بی ــرده می شــود. ضخامــت این گون ــه کار ب ــد قــرص ب ــی جامــد مانن داروی

تــا 100 میکــرون اســت.
روکش هــای قــرص به طــور گســترده توســط شــرکت های داروســازی در اهــداف مختلــف اســتفاده 
می گــردد. RT.Film شــرکت ره آورد تأمیــن در دو نــوع نرمــال و اینتریــک عرضــه می گــردد. نــوع 
ــازی روده اســت. هــر دو  ــا خاصیــت رهایــش در محیــط ب اینتریــک آن مخصــوص داروهایــی ب

نــوع RT.Film به طــور اختصاصــی بــرای نیازهــای خــاص و کاربــرد مشــتری فرمولــه می شــود.

روکش های قرص پلیمری
از کوپلیمر متاکریلیک اسید- اتیل آکریالت

مقاصد اصلی صادراتی شرکت: 
ارمنستان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان 

بخش: روکش قرص و کپسول

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی: 

صنعت داروسازی )روکش قرص(

ترکیبی از مواد مختلف نظیر پلیمر، پالستیسایزر، تالک، تیتان، رنگ دانه و ...	 
 	)RT Coat( تولید شده به روش پلیمر یزاسیون امولیسیونی

این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:
محافظــت از قــرص در برابــر فاکتورهــای محیطــی مثــل نــور خورشــید ، تغییــرات دمــا، 	 

رطوبــت ، گازهــای محیطــی و غیــره
تسهیل در بلعیدن	 
پوشش مزه و بوی نامطلوب قرص	 
افزایش طول عمر قرص )تاریخ انقضا محصول(	 
آسان شدن شناسایی محصول با استفاده از روکش های رنگی	 
فراهم آوردن آزادسازی هدفمند دارو در محیط های بازی )روده(	 



i H i T
خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+۹۸( ۹12 444 ۹۹5۸ / )+۹۸( 21 ۹10 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: ۹611 706 ۹12 )۹۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )۹۸+(  داخلی 160  ۹10 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 40۹

اطالعات تماس: ۹2 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 ۹35 )۹۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 ۹03 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 15 537 ۸60 21 )۹۸+( داخلی 30۹

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸۹ 505 533 )۹0+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )۹0+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )۹۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3۹33 6۹3 ۹1۸ )۹۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )۹۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )۹64+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 500۹ 124 ۹3۹ )۹۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






