الخطة البحثية لقسم الكيمياء الصيدلية
يرتكز البحث العلمي على تصميم األدوية الحديثة باستخدام برامج الحاسب اآللي الحديثة و تخليق عدد من المركبات العضوية الحلقية الجديدد اات
التأثير البيولوجي الحيوي لعالج األمراض المختلفة للمشاركة الفعالة فى الحفاظ على الصحة العامة لإلنسان كالك يهتم البحث العلمدي بالقسدم علدى
استحداث وتطويع طرق تحليل مختلفة لتوكيد الجود وفاعلية منتجات الرعاية الصحية المختلفة المنتجة فى مصر  .ساعد على الدك تندوو وتكامدل
التخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم وكالك التعاون مدع قسدم ارقربدازين وقسدم الميكروبيولوجيدا الصديدلية وقسدم الكيميداء التحليليدة
الصيدلية بالكلية .
ويمكن تلخيص التوجيهات البحثية للقسم فيما يلي - :
-1

تصميم عدد من المركبات الجديد اات التأثير الحيوي باستخدام برامج الحاسب اآللي المتخصصدة رسدتحداث مركبدات اات فاعليدة وانتقداء
عالية ولتحقيق هاا التوجه يرتكز البحث فى المجارت آرتية .

-

إيجاد عالقة كمية بين التركيب الكيميائي والتأثير الحيوي لعدد من المركبات المتشابهة وغير متشابهة فى التركيب البنائي .

-

دراسة أنواو اررتبداط والتفاعدل المختلفدة بدين امنزيمدات والمركبدات الكيميائيدة اات التدأثير الحيدوي باسدتخدام بدرامج الحاسدب اآللدي الحديثدة
والمتخصصة فى هاا المجال .
-

تحديددد المتطلبددات الالزمددة مددن حيددث التركيددب الكيميددائي لحدددوث أكبددر قدددر مددن اررتبدداط بددين الدددواء والجددزء الفعددال فددى امنددزيم أو العضددو
المستهدف عالجة للوصول إلى مركبات اات فاعلية وانتقاء عالية لتفادى اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها .
 -2تخليق مركبات عضوية حلقية غير متجانسة باستخدام أحدث األجهز اات تأثيرات حيوية لعالج األمراض المختلفة مثل السرطان والضغط
ومضادات ارلتهابات ومضادات الميكروبات المسببة لألمراض وغيرها باستخدام أحدث األجهز .

1

 -3تط وير واستحداث طرق تحليل مختلفة لتوكيد جود وفاعلية منتجات الرعاية الصحية والك باسدتخدام وسدائل التحليدل الكمدي المختلفدة مثدل
طرق التحليل الطيفي وغيرها من الطرق المستخدمة فى دساتير األدوية المحلية والعالمية .

مصادر التمويل:
 -1المصروفات الدراسية للطالب المسجلين من الخارج.
 -2التقدم للمشروعات التنافسية.
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الجدول الزمني والمخرجات
مسلسل التوجهات البحثية

-0

-0202

-0200

-0200

-0202

-0202

الميزانية السنوية

0200

0200

0202

0202

0202

(جنيه)

 تصميم عدد من المركبات الجديد ااتالتدددددأثير الحيدددددوي باسدددددتخدام بدددددرامج
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الحاسب اآللدي المتخصصدة رسدتحداث
مركبدددات اات فاعليدددة وانتقددداء عاليدددة
ولتحقيق هاا التوجه يرتكز البحدث فدى
المجارت آرتية .
-

إيجدددداد عالقددددة كميددددة بددددين التركيددددب الكيميددددائي
والتددأثير الحيددوي لعدددد مددن المركبددات المتشددابهة
وغير متشابهة فى التركيب البنائي.

-

دراسددة أنددواو اررتبدداط والتفاعددل المختلفددة بدددين
امنزيمات والمركبات الكيميائية اات التأثير الحيدوي
باسدددددددتخدام بدددددددرامج الحاسدددددددب اآللدددددددي الحديثدددددددة
والمتخصصة فى هاا المجال.
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-

تحديد المتطلبات الالزمة من حيث التركيب

الكيميائي لحدوث أكبر قدر من اررتباط بين الدواء
والجزء الفعال فى امنزيم أو العضو المستهدف عالجة
للوصول إلى مركبات اات فاعلية وانتقاء عالية
لتفادى اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها .
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 تخليق مركبات عضوية حلقية غير متجانسةباستخدام أحدث األجهز اات تأثيرات حيوية لعالج
األمراض المختلفة مثل السرطان والضغط ومضادات
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ارلتهابات ومضادات الميكروبات المسببة لألمراض
وغيرها باستخدام أحدث األجهز .
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تطددوير واسددتحداث طدددرق تحليددل مختلفددة لتوكيدددد
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جددود وفاعليددة منتجددات الرعايددة الصددحية والددك
باسددتخدام وسدددائل التحليدددل الكمددي المختلفدددة مثدددل
طددددرق التحليددددل الطيفددددي وغيرهددددا مددددن الطددددرق
المستخدمة فى دساتير األدوية المحليةوالعالمية
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