Sau gn 2 nm thc hin, d án ã hoàn thành phn ln các ni dung ra và sn xut thành công 3 loi thuc
Palonosetron, Carbetocin và Budesonid quy mô công nghip. c bit, tính n ht tháng 9/2018 ã
có hàng chc nghìn sn phm ca d án c thng mi hóa thành công, em li doanh thu gn 5 t ng cho
doanh nghip.
Nhu cu s dng thuc Palonosetron, Carbetocin và Budesonid ngày càng tng
Cht lng cuc sng ngày càng c nâng cao thì vn chm sóc sc khe ngày càng c quan tâm. Tr em sinh ra
c quan tâm chm sóc v mi mt và sc khe ca ngi m cng vy. Các bin pháp không au c áp dng ngày càng
ph bin nc ta, trong ó có gây tê ngoài màng cng và ty sng. Thuc Carbetocin c dùng ph bin bng ng
tiêm tnh mch sau m nhm ngn nga mt trng lc t cung và bng huyt sau m ly thai ch ng, m bo an toàn
cho ngi m sau sinh.
Bên cnh ó, các bnh mn tính nh ung th, hen ph qun... ngày càng tr nên ph bin và có xu hng tr hóa.
Các bnh mn tính có thi gian s dng thuc dài và gn lin vi cuc sng ca ngi bnh, do ó thuc iu tr các bnh
này không nhng phi áp ng c tiêu chun cht lng mà giá thành cng phi phù hp vi kh nng kinh t ca ngi
bnh.
Palonosetron là mt thuc i kháng th th 5-HT3, c s dng nhiu trong các phác iu tr tình trng nôn, bun
nôn ca bnh nhân sau hóa tr, x tr. Budesonid là mt thuc c s dng nhiu qua ng xông hít cho bnh nhân
hen ph qun rt hiu qu, giúp bnh nhân d chu khi có cn hen.
Các thuc này hin nay c s dng tng i nhiu (theo tính toán nhu cu th trng ca 3 loi thuc Palonosetron,
Carbetocin và Budesonid lên n 2,5 triu n v sn phm/nm) nhng hu nh toàn b phi nhp khu t nc ngoài vi
giá tng i cao, hiu qu iu tr còn có nhng hn ch do quá trình nhp khu thuc mt nhiu thi gian, lu kho bãi, thi
tit nóng m… có th làm gim cht lng ca thuc.
Nhm áp ng nhu cu thuc có cht lng và giá c hp lý phc v phòng và cha bnh cho nhân dân, ng thi khuyn
khích các doanh nghip dc trong nc phát trin, B Khoa hc và Công ngh ã phê duyt thc hin d án “Hoàn
thin quy trình sn xut thuc tiêm Palonosetron, Carbetocin và thuc khí dung Budesonid quy mô công
nghip s dng công ngh BFS”, thuc Chng trình 592.
Thng mi hóa sn phm t khi ang thc hin d án
D án c thc hin t tháng 12/2016-6/2019 vi 3 mc tiêu chính là: hoàn thin quy trình sn xut thuc
Palonosetron, Carbetocin và Budesonid quy mô 100 nghìn ng/lô; nâng cp tiêu chun c s ca 3 loi thuc
này tng ng vi tiêu chun cht lng theo dc in ca Anh, M hoc tiêu chun ca sn phm nc ngoài cùng loi; hình
thành doanh nghip khoa hc và công ngh sau khi kt thúc d án.
Sau gn 2 nm thc hin, d án ã hoàn thành phn ln ni dung ra. C th, d án ã hoàn thành vic nghiên cu
nâng cao tiêu chun cho thuc khí dung có cha Budesonid, thuc tiêm có cha Carbetocin và
Palonosetron. i vi mt sn phm thuc, ngoài các ch tiêu cht lng c bn nh: nh tính, nh lng, vô khun/gii hn
nhim khun, ni c t (i vi thuc tiêm), pH, th tích (i vi các ch phm dng dung dch, lng) ã c quy nh trong dc
in thì ch tiêu gii hn tp cht liên quan là rt quan trng. ây là yu t giúp các nhà sn xut khng nh thng hiu v
mt cht lng. Hng ti vic nâng cp các sn phm tng ng vi các sn phm lu hành trên th gii, d án ã s dng phng
pháp sc ký lng hiu nng cao, mt phng pháp c s dng rng rãi trong lnh vc phân tích kim nghim thuc, có
chính xác cao thm nh c hiu, chính xác, lp li, gii hn nh lng và gii hn phát hin phù hp…; hoàn thin
quy trình sn xut hn dch dùng cho khí dung cha Budesonid 0,5 mg/2 ml, dung dch tiêm cha
Carbetocin 100 µg/ml, Palonosetron 0,25 mg/5 ml quy mô 100 nghìn ng/lô. Vic sn xut trên quy mô
công nghip, s dng các trang thit b công sut ln, hin i òi hi phi nghiên cu kho sát, ti u hóa la chn các
thông s sn xut phù hp vi c tính tng sn phm. Kt qu nghiên cu ca d án cho thy, vi sn phm hn dch cha
khí dung Budesonid cn phi có bin pháp hn ch nhim khun trong sn xut công nghip; sn phm
Carbetocin li òi hi chú ý n nh hng ca nhit trong tng giai on sn xut (do sn phm nhy cm vi nhit )... Trên

c s nhng công ngh c hoàn thin, d án ã sn xut thành công gn 800 nghìn ng thuc Budesonid,
Carbetocin và Palonosetron. Vic sn xut thành công các sn phm này ã giúp các bác s và ngi bnh, c
bit là các bnh nhân có iu kin kinh t khó khn có thêm s la chn trong quá trình iu tr bnh. Tính n tháng
9/2018, Công ty C phn dc phm CPC1 Hà Ni - n v ch trì d án ã thng mi c hn 24 nghìn ng thuc
Budesonid, Carbetocin và Palonosetron mang li doanh thu gn 5 t ng cho doanh nghip. c bit, sn phm
Palonosetron ã c Công ty C phn dc phm Trung ng I nhn phân phi, bao tiêu.
To xu hng mi trong nghiên cu và sn xut các loi thuc giá tr cao
Theo ánh giá ca c quan chc nng và các chuyên gia, thuc Budesonid, Carbetocin và Palonosetron do
Công ty C phn dc CPC1 Hà Ni sn xut có 3 u im ni bt. ó là, m bo cht lng tng ng vi các sn phm th gii
ang lu hành; sn phm có dng bao bì óng gói ng nha bng công ngh BFS (1). u im ca công ngh này là
quy trình sn xut hoàn toàn t ng, khép kín, hn ch ti a s xâm nhp ca các vi sinh vt t môi trng sn xut vào
ch phm; giá bán ca sn phm có tính cnh tranh so vi các sn phm nhp ngoi (bng khong 50% so vi thuc
cùng loi nhp khu). Vi 3 yu t nêu trên cùng vi b dày kinh nghim cung ng và phân phi các sn phm dc
ca c quan ch trì, các sn phm ca d án hoàn toàn có th cnh tranh c vi các sn phm cùng loi trên th trng
và có kh nng xut khu sang các nc trong khu vc ông Nam Á nh Phillipin, Lào, Malaysia…
Vi chính sách u thu da trên giá và cht lng, các sn phm ca d án hoàn toàn có kh nng cnh tranh vi các
hàng nhp khu c bit là các hàng có ngun gc xut x t n , Trung Quc. Trong bi cnh nng lc kim soát hàng
nhp khu vào Vit Nam còn yu, các c quan qun lý cha th kim soát 100% cht lng sn phm ngoi nhp nh
công b ca nhà sn xut, vic sn xut c mt hàng thuc cht lng cao nh Budesonid, Carbetocin và
Palonosetron s to sc ép v mt cht lng i vi các sn phm nhp ngoi cht lng kém, ng thi cng to sc ép v giá i
vi các bit dc gc giá cao. Chính vì th, sn phm ca d án c thng mi hóa có vai trò quan trng trong vic
nâng cao cht lng và hiu qu s dng thuc tng t ti Vit Nam, gim gánh nng chi tr bo him y t...
Vi cht lng tt, giá cnh tranh, sn phm ca d án có th chim lnh c th phn thuc vn ang hoàn toàn thuc v
hàng nhp khu, giúp tng thêm vic làm cho n v ch trì d án nói riêng, ngi lao ng trong nc nói chung.
Doanh thu t các sn phm trên cng s óng góp trc tip vào ngun thu ca Nhà nc, giúp tái u t vào kinh t, xã
hi. ng thi, vic sn xut thành công các sn phm thuc Budesonid, Carbetocin và Palonosetron s to ra mt
xu hng mi trong vic nghiên cu và sn xut các sn phm thuc giá tr cao. ây là hng mo him, òi hi u t cao
nhng nu thành công s em li li ích ln v kinh t, xã hi cng nh to thun li cho vic kinh doanh, chim lnh th
trng ca các doanh nghip dc trong nc.
Ghi chú:
1. Công ty C phn dc phm CPC1 Hà Ni là nhà sn xut duy nht s hu dây chuyn công ngh BFS dùng
trong sn xut thuc tiêm th tích nh và thuc khí dung ti Vit Nam. BFS là công ngh sn xut các thuc dng
lng ng trong các ng nha thay th cho các chai l thy tinh truyn thng. u vào ca dây chuyn này là các ht
nha nguyên sinh c nu chy, ép khuôn, óng dch và hàn kín ngay hoàn toàn khác vi công ngh óng ng
thy tinh truyn thng, phi tit khun bao bì thy tinh trc khi óng dch.
Trích ngun t Tp chí KH&CN Vit Nam

