مقاالت

محصوالتتجاری
فناورینانودر
صنعتداروسازی
نویسندگان:
ساناز مقراضی برین ،امیرمحمود بخشایش ،صبا شرفالدینزاده
شرکت مهندسی آمایش داده گستر

تــا ابتدای بهمن  1395حدود  7000محصول در بانک محصــوالت فناورینانو ( )NPDبه
آدرس  http://product.statnano.comبه ثبت رسیدهاســت .از میان آنها  357محصول در
حوزه صنعت داروســازی دستهبندی شد ه که همگی مورد تأیید سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده ( )FDAهســتند .این محصوالت بهوسیلهی  125شرکت در  15کشور تولید شدهاند.
بالغ بر  66درصد این برندها تولید کشــور ایاالت متحده است و کشورهای ایرلند ،بلژیک،
آلمان و انگلستان نیز از دیگر کشورهای برتر در این حوزه هستند.
این داروها از  37طبقه درمانی مختلف هســتند که داروهای ضد ســرطان ،مسکن ،کنترل
کلســترول و چربی خون ،ضد التهاب ،آنتی آریتمیک ،محرک سیســتم عصبی ،ضد انعقاد
و داروهای بیهوشــی بیشــترین ســهم را دارند .فناورینانو از طریق لیپوزومها ،لیپیدها،
پروتئینها ،پلیمرها و کریســتالها به آنها نفوذ کرده ،خواص آنها را بهبود داده یا کارایی
جدیدی به آنها اضافه کرده است.
کلمات کلیدی :صنعت داروسازی ،بانک اطالعاتی ،محصوالت فناورینانو ،NPD ،نانومواد.

در دانش پزشکی دارو به مادهای گفته میشود
که برای تشخیص ،پیشگیری ،درمان بیماری و
یا التیام درد از طریق تأثیر بر ساختار یا کارکرد
ارگانیســم زنده بدن بهکار میرود .طبق تعریف
اســتاندارد  ،18110 ISO TSهــر نوع محصول
مرتبــط با صنعت داروســازی حــاوی نانوماده
که کارکرد یا خاصیــت آن با فناورینانو بهبود
یافته و یا مبتنی بر فناورینانو باشــد ،محصول
نانویی صنعت داروســازی به حســاب میآید.
تا ابتدای بهمــن  1395حدود  7000محصول
در بانــک محصــوالت فناورینانــو  NPDبــه
آدرس  http://product.statnano.comبــه ثبت
رسیدهاســت که از میان آنهــا  357محصول

34

سال  شانزدهم خرداد 139۶شماره ۳پياپي۲3۶

در حوزه صنعت داروسازی دستهبندی شدهاند.
تمامی این برندهای دارویی مورد تأیید سازمان
غــذا و داروی ایاالت متحده ( )FDAهســتند.
تاکنون محصوالت منتسب به  15شرکت رصد
شدهاســت که محل دفتر مرکزی شــرکتهای
تولیدکننده محصوالت نانویی به عنوان کشــور
اصلی آن شــرکتها در نظر گرفته شــده است
(شــکل  .)1نکته قابل توجه حضور چهار کشور
آســیایی چین ،ایــران ،کره جنوبــی و هند در
بیــن کشــورهای دارویی برتر به لحــاظ تعداد
برند متمایز ثبت شــده در  NPDاســت .عمده
محصوالت دارویی فناورینانو (بالغ بر  66درصد)
که به تأیید  FDAرسیدهاند ،تولید کشور ایاالت

متحده هستند و کشورهای ایرلند ،بلژیک ،آلمان
و انگلســتان نیز به ترتیب بــا  7/8و ،5/6 ،5/9
 3/9درصد از دیگر کشورهای برتر در این حوزه
هستند.
داروهای رصد شــده بهوسیل ه بانک محصوالت
فناورینانو در  37طبقه درمانی مختلف هستند که
داروهای ضد سرطان ،مسکن ،کنترل کلسترول
و چربــی خون ،ضــد التهــاب ،آنتیآریتمیک،
محرک سیســتم عصبی ،ضد انعقاد و داروهای
بیهوشی بیشترین ســهم را دارند .فناورینانو از
طریق لیپوزومها ،لیپیدها ،پروتئینها ،پلیمرها
و کریســتالها خواص این داورها را بهبود داده
و یا کارایی جدیدی به آنها اضافه کرده اســت.
داروهــای  Antineoplastic Agentکــه بــرای
پیشگری و یا درمان سرطان استفاده میشوند،
دارای بیشــترین فراوانــی ( 24درصد) در بین
ه بانک NPD
محصــوالت رصد شــده بهوســیل 
هستند .ایاالت متحده ،آلمان ،کره جنوبی ،هند
و فرانسه از جمله کشورهای فعال در این حوزه
هســتند .داروهای مسکن ( )Analgesicبا سهم
حدود  10درصــد در رتبه دوم محصوالت ثبت
شده قرار دارند که بهوســیل ه کشورهایی مانند
ایاالت متحده و انگلستان تولید میشوند .بسته
به نحوه ورود فناورینانو به محصوالت میتوان
آنها را به هشــت دســته طبقهبندی کرد که
در جدول  1برندهای رصد شــده در هر دسته
مشخص شدهاست.
در این حوزه صنعتی الزم است سه شرکت تولید
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شکل  .1سهم کشورهای دارای محصوالت صنعت نانویی صنعت داروسازی در .NPD
Allergan plc
MEDAPHARMACEUTICALS
Teligene
Hospira
Pharmacia and Upjoh
Sandoz AG
Actavis Pharma
ONFI
ALKERMES PHARMA IRELAND
Genentech
Genzyme Corporation
Baxter Healthcare
F.Hoffmann-La Roch
Astrazeneca
Schering Plough
Depomed
Fresenius Kabi USA
Recro Gainesville
Janssen Pharmaceuticals
Novartis Pharmaceuticals
Abbvie Inc
Merck Sharp& Dohme
Pfizer Inc

سهم شرکتهای فعال در زمینه تولید
محصوالت صنعت دارو در )%( NPD

بیشترین تعداد محصول ثبت شده در بانک را
دارا هســتند و به ترتیب ،6/7 ،7/8 ،8/7 ،9/5
 2/8 ،3/6 ،3/9 ،5/3 ،5/9و  2/5درصــد از
برندهای صنعت داروی  NPDرا شامل میشوند.
اطالعــات بیشــتر در خصــوص محصوالت
فناورینانو صنعت داروسازی موجود در بازارهای
جهانی در وبسایت  NPDقابل دسترسی است.

9

10
http://product.statnano.com/industry/
pharmaceutical_subdivision/product

20
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Pfizer Inc, Merck Sharp & Dohme,
AbbVie Inc, Novartis Pharmaceuticals,
Janssen Pharmaceutical, Recro
Gainesville, Fresenius Kabi USA,
Depomed, Schering Plough, AstraZeneca

70

سهم کشورها از برندهای ثبت شده در )%( NPD

کننده ،توســعه دهنده فناوری و توزیعکننده
بــرای هر برند دارویی مشــخص شــود .طبق
قرارداد بانک محصــوالت فناورینانو ،بهمنظور
ایجاد امکان تحلیل و مقایســه داروهای رصد
شده ،تنها شــرکتی که برروی جلد محصوالت
بهعنوان شــرکت اصلی معرفی شــده است در
تحلیلهــای  NPDمورد اســتفاده میگیرد .تا
ابتدای بهمن  1395تعداد  125شــرکت فعال
در این حوزه رصد شده که داروهای ثبت شده
متعلــق به  57شــرکت اصلــی در نظر گرفته
شــدهاند .در شکل  2شرکتهای مطرح و سهم
هر یک از آنها از برندهای ثبت شــده در بانک
 NPDآورده شده است .شرکتهای:
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شکل  .2مقایسه سهم شرکتهای رصد شده بهوسیلهی  NPDکه دارای محصوالت نانویی در حوزه
صنعت دارو هستند.

جدول  .1برندهای نانویی رصد شده بهوسیلهی  NPDو نحوه ورود فناورینانو به هریک
فناورینانو

برند

لیپوزومها

AmBisome, DaunoXome, DepoCyt, DepoDur, Doxil, Inflexal V, Myocet,
Visudyne, Epaxal, Estrasorb, Visudyne

لیپیدهای غیر لیپوزومی

۱

Abelcet, Amphotec

پروتئینها ،پلیپپتیدها و آپتامرهای پلیاتیلن گلیکول

۲

Adagen, Neulasta, Oncaspar, Pegasys, PegIntron, Somavert, Macugen

نانوبلورها

۳

Emend, Megace ES, Rapamune, Tricor, Triglide, Zytiga

فرموالسیونهای بر پایه پلیمرها

Copaxone, Genexol, Renagel, Opaxio, Eligard, Zinostatin

ترکیبات دوتایی دارو-پروتئین

۴

Abraxane

فرموالسیونهای بر پایه سورفکتانتها

Fungizone, Diprivan, Estrasorb

فرموالسیونهای بر پایه فلز

Feridex

پینوشتها:
3. Nanocrystals

1. Lipid-Based(Non-Liposomal) Formulations

4. Protein–Drug Conjugates

2. Pegylated Proteins, Polypeptides, Aptamers
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