
اسـتفاده از پچ های پوسـتی حاوی داروی نیکوتین، روشـی نوین و کارآمد برای ترک سـیگار محسـوب می شـود. در این روش از طریق اتصال 

پـچ بـه پوسـت فـرد، بـا رهایـش کنـرل شـده دارو میـل بـه مـرف سـیگار را در فـرد کـم کـرده و بـا دارورسـانی پیوسـته در طول شـبانه روز 

بـه تدریـج ایـن نیـاز قطـع خواهـد شـد. تقسـیم بندی ایـن پچ هـا متناسـب بـا میـزان سـیگاری کـه فـرد در طـول روز مـرف می کنـد انجـام 

می شـود و فـرد متناسـب بـا رشایـط وضـع موجـود خـود اقـدام به ترک سـیگار از ایـن طریـق خواهد کـرد. فرموالسـیون و طراحی ایـن پچ ها 

از پلیمرهـای سـازگار بـا پوسـت بـدن و تنظیـم میـزان رهایش پیوسـته آن در طول مـدت زمان چندین سـاعت از جمله مهم تریـن چالش های 

ایـن محصـول اسـت. در ایـن راسـتا رشکـت نویـن بانـد اصفهـان با پیشـینه فعالیـت بر روی چسـب های زخـم، به منظـور توسـعه محصوالت 

خـود بـه عنـوان نیازصنعتـی، خریـد دانش فنـی توسـعه پچ های پلیمـری حـاوی دارو نیکوتیـن را مطرح منوده اسـت. 

توسعه پچ  پلیمری 
حاوی داروی نیکوتین، به منظور ترک سیگار

چالش نوآوری:
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بـه گـزارش سـازمان های معتـر، هـر سـال بیـش از 50 هـزار نفـر در کشـور مـا )بـه طـور متوسـط روزانه حـدود 14 نفـر( به 

خاطـر مـرف سـیگار جـان خود را از دسـت می دهنـد. آمار قربانیان مسـتقیم سـیگار تقریبـا ۲.5 برابر تعداد کشته شـدگان 

تصادفـات جـاده ای کشـور اسـت و ایـن درحالی اسـت که متاسـفانه ایران در رتبـه های باالی قربانیـان جـاده ای در دنیا قرار 

دارد؛ از ایـن رو راهکارهـای تـرک مـرف سـیگار از دغدغـه هـای جـدی به حسـاب می آید. 

نیکوتیـن مـاده ای اسـت کـه در هنـگام سـیگار کشـیدن استنشـاق می شـود. ایـن مـاده بـه گیرنده های خـاص در سـلول های 

مغزی متصل شـده و باعث رهاسـازی هورمون دوپامین از آن ها می شـود. این هورمون سـبب ایجاد حس رسخوشـی و لذت 

موقتـی بـرای فـرد مـرف کننـده سـیگار می شـود و عموم افـرادی که از سـیگار اسـتفاده می کنند نسـبت به مـاده نیکوتین 

 )NRT1( اعتیـاد شـدید پیـدا میکننـد. از مهم تریـن و موثرتریـن راه هـای ترک سـیگار، اسـتفاده از درمـان جایگزین نیکوتیـن

اسـت کـه در ایـن روش میـزان کمـری از نیکوتیـن در مـدت زمـان طوالنـی بـه بـدن می رسـد و باعـث کاهـش تدریجی میل 

فـرد به سـیگار می شـود. 

پچ های پوستی  •

آدامس   •

قرص  •

اسپری  بینی   •

مواد استنشاقی دهانی  •

پچ های پوستی نیکوتین

پچ هـای پوسـتی یکـی از روش هـای دارورسـانی از طریـق پوسـت اسـت کـه در سـال 1984 برای کمـک به ترک سـیگار تهیه 

شـدند. در ایـن روش دوز مشـخصی از داروی نیکوتیـن در پـچ قـرار گرفتـه اسـت، پـچ بـه پوسـت متیـز سـاعد یـا بـازوی فرد 

چسـبانده شـده و بـه صـورت کنـرل شـده باعـث نفـوذ دارو بـه داخـل پوسـت می شـود. در ایـن نـوع از پچ ها حـرارت بدن 

مرف کننـده باعـث فعال سـازی و رهایـش دارو از آن هـا می شـود.

در بیـن روش هـای مذکـور برخـی از مـوارد بـرای تعییـن میـزان دوز الزم، نیـاز بـه نسـخه پزشـک دارنـد، درحالی کـه پچ های 

پوسـتی متناسـب بـا تعـداد سـیگاری کـه فـرد در طـول روز مـرف می کنـد، طراحـی شـده و نیـاز به نسـخه پزشـک ندارند. 

همچنیـن در تعـدادی از روش هـا نیـاز بـه اسـتفاده مرتـب در طول روز اسـت؛ اما پچ های پوسـتی می توانند هـر روز یک بار 

بـر روی پوسـت بـدن نصـب شـده و بـه مـدت زمـان طوالنـی در طی شـبانه روز نیـاز به مـاده نیکوتین را رفـع کنند.

از دیگـر مزایـای پچ هـای پوسـتی نسـبت به روش هـای دیگر، در میزان جذب آن توسـط بدن اسـت؛ به نحوی که در مقایسـه 

بیـن فراهمـی زیسـتی منونه هـای موجود نشـان داده اسـت که در بین 10-۲ سـاعت پچ های پوسـتی میزان جذبـی در بازه ی 

98-68% داشـته اند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه پچ های پوسـتی بـرای جذب نیاز به متابولیسـم کبدی نیـز ندارند.

از عـوارض جزئـی پچ هـا می تـوان بـه ایجـاد حساسـیت، تحریک پوسـتی و خـارش و التهاب اشـاره کرد که در صـورت طراحی 

Nicotine Replacement Therapy  1

پیشینه مسئله 
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مناسـب سـاختار آن قابل پیشـگیری اسـت. الزم به ذکر اسـت که از این پچ ها در زمان بارداری و شـیردهی منی توان اسـتفاده 

کـرد. همـه ی مـوارد ذکـر شـده باعث توجه به این نوع از محصول برای ترک سـیگار شـده اسـت که در ادامـه به ویژگی های 

دقیق پچ های پوسـتی و سـاختار آن اشـاره خواهد شد.

ساختار پچ های پلیمری دارای دارو

بـه صـورت کلـی پچ هـای پلیمـری بـرای رهایش دارو شـامل بخش های متنوعی هسـتند، که متناسـب با نوع طراحی سـامانه 

می توانـد تعـدادی از بخش های زیر را داشـته باشـد:

ماتریس پلیمری۲• 

مخزن دارو3• 

دارو4• 

افزایش دهنده نفوذ5• 

ماده ی چسبنده حساس به فشار6• 

الیه محافظ7• 

الیه آسری رهایش8• 

مواد جانبی• 

پچ هـای پلیمـری داروی نیکوتیـن معمـوال در سـه دوز مختلف شـامل 14،7و ۲1 میلی گرم در بازار وجـود دارند و مدت زمان 

قرارگیـری ایـن پچ هـا بـر روی بـدن بیـن 16 الـی ۲4 سـاعت اسـت، هرچنـد ممکن اسـت ایـن مقادیـر در بیـن تولیدکنندگان 

کمـی متفـاوت باشـد. مبنـای انتخـاب نـوع پچ بـرای مرف کننده، تناسـب با میزان تعداد نخ سـیگاری اسـت کـه وی قبل از 

اقـدام به ترک سـیگار اسـتعامل کرده اسـت. 

موضـوع محـوری ایـن چالـش، طراحـی نوعـی سـامانه پلیمـری حـاوی دارو در قالـب پچ پوسـتی اسـت کـه توانایـی رهایش 

یکنواخـت دارو را بـر روی پوسـت تامیـن کنـد و از همـه ی ویژگی های ذکر شـده در بخش الزامات پیروی کنـد، به نحوی که 

بـا قبـول شـدن در آزمون هـا و اسـتانداردهای مربوطـه به تـوان آن را پس از مرحله ی تولید آزمایشـگاهی، بـه صورت صنعتی 

تجاری سـازی کرد.

Polymer Matrix  ۲
Drug reservoir  3

Drug  4
Permeation enhancer  5

Pressure sensitive adhesive  6
Backing Membrane  7

Release Liner  8

موضوع محوری چالش 

انواع ساختار پچ های پلیمری دارای دارو
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رهایش کنرل شده و ثابت در بازه ی زمانی ۲4 ساعته • 

ضدآب بودن )امکان استحامم کردن همراه با پچ(• 

چسبندگی مناسب با پوست بدن بدون ایجاد حساسیت و آسیب به پوست • 

دمای نگه داری آن بین 30-15 درجه سانتی گراد است.• 

میزان جذب در اثر استفاده از هر پچ در طول روز، ۲1 میلی گرم در روز خواهد بود.• 

در ایـن مرحلـه از چالـش محصـول بایـد بتوانـد در رشایـط تسـت in vitro  نتایـج قابـل قبـول داشـته باشـد و در ادامه     • 

همـکاری بـا متقاضـی بتوانـد تسـت های In Vivo را بـه صـورت قابل قبولـی انجـام دهـد.

در حـل ایـن مسـئله می تـوان از پچ هـای پلیمری تجاری سـازی شـده مانند Nicoderm CQ مهندسـی معکـوس کرده و • 

عملکـرد مشـابه از آن را بدسـت آورد. در پـچ نیکـودرم سـاختار پـچ بـه صـورت شـفاف بـوده و از جمله اجزای سـازنده 

سـاختار آن می تـوان بـه کوپلیمـر اتیلـن- وینیـل اسـتات، پلـی ایزوبوتیلن و همچنیـن پلی اتیلـن دارای دانسـیته باال در 

بیـن الیه سـاختاری پلی اسـر شـفاف اشـاره کرد.

بـا توجـه بـه گسـردگی انـواع پچ هـا و مواد سـازنده آن هـا، با توجه بـه توامنندی فنـاوران، پذیـرش طرح هـای نوآورانه ای • 

کـه بتوانـد همـه ی الزامـات رشکت متقاضـی را تامین منایـد، امکان پذیـر خواهد بود.

استفاده و تامین مواد سازنده پچ از طریق مواد تولید داخل، به عنوان مزیت طرح محسوب خواهد شد.• 

 مشاوره جهت تکمیل طرح ها

 اعطای گرنت نقدی تحقیق و توسعه محصول به مبلغ  15 میلیون تومان از طرف شبکه تبادل

 اعطای گرنت آزمایشگاهی فناوری های راهردی به مبلغ  5 میلیون تومان از طرف شبکه تبادل

 اعطای گرنت نقدی تحقیق و توسعه محصول به مبلغ  ۲0 میلیون تومان از طرف متقاضی

 اعطای گرنت ها و جایزه نقدی 100 میلیون تومانی از طرف متقاضی برای دریافت دانش فنی

 اکتساب فناوری و واگذاری دانش فنی

حامیت از تیم های برگزیده 

رویکردهای پیشنهادی در حل مسئله 

مالحظات فنی و الزامات راه حل پیشنهادی

مدل همکاری 
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تـا پایـان مهلـت زمـان ثبت نـام فراخـوان چالـش فرصت دارید تـا پس از مطالعـه فایل راهنام جهـت آگاهی دقیـق از چالش، 

از طریق سـایت www.innoten.ir ثبت نام منوده و به سـواالت مطرح شـده پاسـخ دهید. پس از بررسـی پاسـخ های سواالت 

مطـرح شـده در سـایت، در صـورت تاییـد طـرح شـام در داوری اولیـه، جهـت آماده سـازی مقدمـات الزم و هامهنگی جهت 

سـاخت منونـه محصـول از شـام برای ادامـه فرایند تامین نیـاز متقاضی دعوت خواهد شـد.

شـبکه تبـادل فنـاوری جهت شناسـایی ظرفیت  هـا، حامیتگری، تسـهیل گری، مدیریـت و پیگیری فراینـد تبادل فنـاوری و رفع 

نیازهـای فناورانـه صنایـع ایجـاد گردیـد. اینوتـن InnoTEN به عنوان یکـی از برنامه های شـبکه تبادل فنـاوری، متولی اجرای 

چالش  هـای نـوآوری و فنـاوری اسـت. مجموعـه اینوتـن از طریـق کارگـزاران خـود اقـدام بـه شناسـایی نیازهـای رشکت  هـای 

صنعتی کرده و پس از بررسـی و ارزیابی کارشناسـی، در صورتی که فناور برای پاسـخ دهی به آن نیاز شناسـایی نشـود، اقدام 

بـه انتشـار فراخـوان رفـع نیـاز فناورانـه و برگزاری مسـابقه می کند. در این سـند با مطالعـات انجام شـده و دریافت نیازهای 

متقاضیـان، موضـوع موضـوع توسـعه پچ هـای پلیمـری حـاوی داروی نیکوتیـن بـرای ترک سـیگار رشکـت نوین بانـد اصفهان 

احصاء شـده است. 

رشکـت نویـن بانـد اصفهـان در سـال 1373 بـه منظـور جایگزینـی تولیـد داخلی بـا کاالهـای وارداتی  تاسـیس شـد و تاکنون 

تولیـد محصوالتـی اعـم از چسـب زخم، چسـب تزریق، نوارچسـب حصیری، نوارچسـب پانسـامن، چسـب آنژیوکت، چسـب 

لکوپالسـت، چسـب کمر)مشـمع ضـد درد( بـا نام تجاری پاندا داشـته اسـت.

 ،ISO13485، ISO9001  همجنیـن ایـن رشکـت  در سـال 1387 موفـق به اخذ پروانه بهره بـرداری و دریافـت اسـتانداردهای

ISO10004، اسـتاندارد مطلـوب رشایـط محیط زیسـت )GMP( و گواهی رضایت مشـری )CE( گردید.

بـا توجـه بـه آماده سـازی زمینه های مقدمات توسـعه تولید محصوالت جدیـد، رشکت متقاضی در این نیـاز صنعتی قصد دارد 

تـا بـا حامیـت فنـاوران توامننـد، دانـش فنـی تولید صنعتی پچ هـای پلیمـری بـرای داروی نیکوتین را کسـب کند کـه موضوع 

فراخوان این چالش اسـت، اکتسـاب دانش فنی تولید پچ های پلیمری برای داروی نیکوتین در مقیاس آزمایشـگاهی و دارای 

قابلیـت و تاییدیه هـای معتر بـرای مقیاس پذیری صنعتی آن اسـت. 

نحوه مشارکت در چالش 

درباره ی اینوتن 

درباره ی متقاضی
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ثبت نام و ارسال طرح  

در ایـن مرحلـه رشکت کننـدگان فرصـت دارنـد تا مدت زمـان مقرر در سـایت، 

اطالعـات فنـی طـرح خود را مطابـق با بخش های درنظر گرفته شـده در بخش 

ثبـت نامـی سـایت، در سـامانه چالش های فنـاوری و نـوآوری ایران به نشـانی 

innoten.ir ثبـت کنند.

غربال طرح ها و داوری مرحله اول 

پـس از پایـان مهلـت دریافت اطالعات فنـی و غربال اولیه، داوری انجام می شـود 

و طرح هـای برگزیـده بـه مرحله بعـد راه می یابند.

دریافت گرنت تولید منونه محصول

تیم های برتر جهت تولید منونه اولیه محصول، گرنت نقدی به مبلغ 35 میلیون 

 تومان و گرنت آزمایشگاهی به مبلغ  5 میلیون تومان برای توسعه محصول دریافت 

می منایند.

داوری مرحله دوم منونه های تهیه شده در مقیاس آزمایشگاهی 

منونه محصوالت تولید شده، توسط کارشناسان، داوران و متقاضی بر اساس 

شاخص ها و الزامات تعیین شده، مورد داوری قرار خواهند گرفت.

 دریافت جایزه و عقد قرارداد با متقاضی

نهایتا بر اساس مقایسه نتایج منونه های تولید شده، تیم برتر تعیین شده جایزه 100 

میلیون تومانی از سمت رشکت متقاضی در جهت تحقیق و توسعه برای خرید و 

دریافت دانش فنی و اکتساب فناوری به این تیم اختصاص خواهد یافت.

تولید منونه محصول

تیم های برتر با استفاده از گرنت اعطایی و براساس یک برنامه زمان بندی مشخص و 

مطابق با شاخص ها و الزامات تعریف شده، اقدام به تولید منونه محصول جهت پاسخ 

به نیاز تعریف شده می منایند.

مراحل و زمان بندی رشکت در چالش 
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راه های ارتباطی جهت رشکت در فراخوان چالش 

راه های ارتباطی: 0۲1-86013859-8601386۲

ارتباط با برنامه چالش: 65013040-0۲1 داخلی 17۲

pi9.amirkabir@gmail.com  |  info@innoten.ir :ایمیل پشتیبانی

 www.innoten.ir : سایت ثبت نام

@innoten.ir تلگرام و اینستاگرام


