کاربرد اسپکتروسکوپی رامان در علوم دارویی
اسپپپروسکوسپپپومان کاربر هبک کسیبر یپ پ بک بسر سک
صنعت ساکوسب ر و تحق قبت سک ا ن ر نه ا دا هکسه است.
هبک کس کاربر سک رمکس ذهک شپپپده شپپپبرل رکایل او ه و

 دک ب گکر ساکور جد د ب اسپپسدبسه ا تون ک یبر high)throughput screening (HTS

 هک یسب کاس مر -دنب ک و ه نه سب ر واهنش یب صمکت real time

تشخ ص تب تیت یبر نهب ن سک رمکس ساکویب رن بشد .د ل

 -تشخ ص یدواسط یب و نقطه اب بنن

اطالعبت بسر هه رن تمار ا ط ف یبر کاربر اسپپپسخکا

 -ککسن خشک شدگن

نممس ،ا ا ن تون ک کار یصمل اطالعبت ش م ب ن و یسن

 -ککسپن ی دکاتبسپ مر و گمنه یبر یل شپمنده ،تشپخ ص

سک کخن رماس اطالعپپبت ز ک ون سک رمکس رماس رخس ف
اسپپسدبسه رن شپپمس .سپپب ربر داا و ساکور ارک وب ( )AFDسک
کاسپپپپسپپبر تمسپپپپعپپه کو

یپپبر Process Analytical

نمک ،تشخ ص رماس خبم
 ربن سمک هکسر  real timeسانه یب ،رخ مط شدگن ،خ شکشدر و امشش ساک شدگن
 -دنب ک زکرم سپ پ مر کا یب ،هریپپپمل یب و رب عبت دور

) Technology (PATو )،Quality by Design (QbD

تخک ب

تم د هنندگبر سک ا ن صنب ع کا ت شم ق ه ا سسدبسه ا ا کاکیب

 -رشخصه ب ن رم ومل یبر ساکو ن

و کو

یب ن رنهند هه ا ه د ت رحصپپم ت سک صپپنعت

ساکوسب ر اطم نبر یبصل هنند ،هه کو

کاربر سک ا ن ن

ک ا کاک ی پ بک هبک درد ه ییپپب رن د د .ا هبک کسیبر
ه ن اسروسکوسومان کاربر سک صنعت ساکوسب ر هه شبرل

 ککسن یبر همن سک صنعت ساکوسب ر ب اسروسکوسومانکاربر
سک جدول ک کخن ا ساکویب ن هه تمسط اسروسکوسومان
کاربر رمکس دنب ک کاک گکزسه اند رشبیده رن شمس.

ککسن اجکاء زعبل ساکو ن ( )APIو رحصم ت سک ا ن ر نه
است رن تمار ه رماکس ک اشبکه نممس.
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جدول  : 1کخن ساکویب ن هه ب اسروسکوسومان کاربر ککسن
شده اند [ ] 1
مرجع

دارو

[]2

Acetaminophen

[]3

Amoxycillin

[]4

Amphetamine

[]5

Ciprofloxacin

[]6

Diclofenac

[]7

Ibuprofen

[]8

Propanolol

[]9

Trifluoperazine

سک اساره ه ذهک چند رثبل ا هبک کسیبر اسپپپروسکوسپپپومان
کاربر سک یم ه صنب ع ساکو ن اکساخسه شده است.

شول  :2ط ف کاربر دسر ک ن

ج) تشخیص استامینوفن و کاربامازپین

سک شول ک ط ف کاربر ا ن سو تکه ب رشبیده رن شمس.

الف) تشخیص مواد خام توسط اسپکتروسکوپی رامان

سک شول ک ط ف کاربر چند نمع ند ر شبیده رن شمس هه
ب اسپپپس دبسه ا کک  785نبنمرسک دسپپپپت د ردسه اسپپپپت.
شول  :3سمت چپ :ط ف کاربر اسسبر نمزن (ابکاسسبرمل) ،سمت کاست:
هبک برب ا ن

د) بررسییی خاتیییی کریسییتالی ترکیرای دارویی از ج ل
کتوپروفن[]1

سک شول ک ط ف کاربر سبخسبکیبر هک یسب ن و درمکف
هسماکوزن رشبیده رن شمس.

شول  :1ط ف کاربر چند نمع ند

ب) تشخیص آسپیرین (استیل سالیسیلیک اسید)

سک شول ک ط ف کاربر دسر ک ن رشبیده رن شمس.
شول  :4ط ف کاربر هسماکوزن ب سکجبت هک یسب ن رخس ف
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