تازههای پایاننامههای دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهیهکننده :فاطمه امینی
کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجو :الهمه رویده
عنوان پایاننامه :ترجمه کتاب «منهاج الدکان
و دستوراالعیان فی اعمال و ترکیب االدویه
النافعــه لالبدان» تألیــف ابیالمثنی داود بن
ابینصربــن حفاظ معروف بــه کوهین عطار
اسرائیلی هارونی
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استاد  /اساتید راهنما :دکتر محمدرضا شمس
اردکانی ،دکتر سیدفاضل شمسا
استاد  /اساتید مشاور :دكتر مهناز خانوي
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه95/11/06 :
شماره پایاننامه5504 :
هیئــت داوران :دکتر معصومــی ،دکتر زهرا
توفیقی ،دکتر سیما صدرای (نماینده آموزش)
خالصه

کتــاب «منهاج الــدکان و دســتور األعیان
فــی أعمال و ترکیب األدویــه النافعه لألبدان»

آنگونــه که مؤلف بیــان میکند از تجربههای
قدیمی و همزمان خــود از اقرابادینهای مهم
استفاده نموده و چیزهای جدید که از راه تجربه
و آزمایش بهدست آورده ،اضافه نموده و تالش
قابل تقدیری در زمینه اختراع داروهای ترکیبی
با استفاده از شیوه بررسی و آزمایشی انجام داده
شده است.
اين نســخه مشــتمل بر اهــم مباحث طبی
دوران گذشــته میباشد و نیز این نسخه خطی
بهصــورت نثرهای متداول علمی در قرن هفتم
هجــری یعنــی جنبه و لطایف ادبــی ندارد و
به نظر میرســد که ترجمه ایــن اثر علیرغم
بعضــی تفاو تهــای لفظی میتوانــد موجب
تسهیل دستیابی دانشــجویان و پژوهشگران
فارســی زبان و محققان عرضه طب ســنتی به
اطالعات ســودمند و کاربــردی در حوزه طب
سنتی و گیاهان دارویی گردد.
در نــگارش ترجمــه کتاب از زبــان عربی به
زبان فارسی دســتهبندی بابهای کتاب و ترتیب
نســخههای داروهای ترکیبی وارد شــده در هر
بــاب که مؤلف کتاب آنها را مرتب کرده اســت
رعایت شده اســت ،بهجز اضافه کردن مواد الزم
جهت تهیه نسخه ترکیبی هر دارو و روش تهیه و
مقدار مصرف آن را در بابهای دوم تا نوزدهم به
شکل واضح و جداگانه در ابتدای هر فرموالسیون
ذکر شده است.
واژگان کلیدی

ترجمه ،منهاج الــدکان ،کوهین عطار ،ترکیب
داروهای مفرده ،طب سنتی

دانشجو :پرندخت ابوفاضلی
عنوان پایاننامه :بررســي اثــر لوتئولین در
حضــور آگونیســت و آنتاگونیســت گیرنده
استروژن بر سلولهای بنیادی سرطانی سینه
ردههای سلولی  MCF-7و MDA-MB-231
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر زهرا توفیقی،
دکتر سیدناصر استاد
گروه تخصصی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه97/08/22 :
شماره پایاننامه5691 :
هیئت داوران :دکتر محمدحســین قهرمانی،
دکتر مهدی وزیریان ،دکتر مهدی شــفیعی
اردستانی (نماینده آموزش)
خالصه

هــدف مــا در ایــن مطالعــه بررســی اثر
سایتوتوکســیک لوتئولین اســتخراج شــده از
گیاه زیره ســبز بر ســلولهای بنیادی سرطانی
در دو رده ســلولی  MCF-7و MDA-MB-231
در حضــور آگونیســت و آنتاگونیســت گیرنده
اســتروژن بــود .لوتئولین با اســتفاده از روش
پيدرپي 351
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کروماتوگرافی از میوه زیره ســبز استخراج شد.
دو رده ســلولی  MCF-7و MDA-MB-231
کشت داده شــدند و به روش فلوســایتومتری
تأییــد شــدند .جمعیــت ســلولهای بنیادی
) MCF-7 (MCF-7 CSCبــا اســتفاده از روش
 Magnetic MACS micro beadsجداسازی
شد .ســپس غلظت  IC50لوتئولین ،استرادیول
و تاموکســیفن در هــر کــدام از جمعیتهای
ســلولی  MCF-7، MDA-MB-231و MCF-
 7 CSCمحاســبه شــد IC50 .در هــر کــدام
از جمعیتهــای ســلولی با تیمارهــای مختلف
شــامل غلظتهای ثابت لوتئولین و غلظتهای
متغیر اســترادیول و تاموکســیفن ،غلظت ثابت
تاموکســیفن و غلظتهــای مختلــف لوتئولین
و غلظتهــای ثابت اســترادیول و غلظتهای
مختلف لوتئولین محاسبه شد .یافتههای حاصل
از این مطالعه نشــان داد که لوتئولین استخراج
شــده از گیاه زیره ســبز میتواند در سلولهای
 MCF-7و  MCF-7-CSCاثر سایتوتوکســیک و
کشــنده مطلوبی در غلظتهای بین  50تا 100
میکرومول داشته باشــد .این اثر در سلولهای
بنیــادی ســرطانی کمتر از ســلولهای طبیعی
است .همچنین در سلولهای MDA-MB-231
نیــز افزایش غلظت لوتئولین باعث کاهش بقای
سلولی میشود .اســتفاده ترکیبی از لوتئولین در
کنار آگونیست اســتروژن اثر کشندگی لوتئولین
را کاهــش میدهد .همچنیــن ترکیب لوتئولین
و آنتاگونیســت اســتروژن یعنی تاموکسیفن که
اســتاندارد درمانی سرطان ســینه است ،باعث
کاهش تأثیر این دارو میشود.
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واژگان کلیدی

زیره سبز ،لوتئولین ،تاموکســیفن ،استرادیول،
ســلو لهای بنیــادی ســرطانی،MCF-7 ،
MDA-MB-231

دانشجو :میحری قنبری ـ اردی
عنوان پایاننامه :بررسی اثر ضدالتهابی نانو
سلنیم بر سپسیس القا شده به روش  CLPدر
موش صحرایی
استاد  /اساتید راهنما :دکتر امید سبزواری،
دکتر احمدرضا شاهوردی
گروه تخصصی :سمشناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه97/09/17 :
شماره پایاننامه5700 :
هیئت داوران :دکتر محمدحســین قهرمانی،
دکتر محمدحسین یزدی ،دکتر مهدی شفیعی
اردستانی (نماینده آموزش)
خالصه

سپســیس یکی از علتها منجــر به مرگ در
سرتاســر جهان میباشــد .مطالعه حاضر با هدف

تهیهکننده :فاطمه امینی

بررســی اثر ضدالتهابی نانو سلنیم بر سپسیس القا
شــده به روش  CLPدر مــوش صحرایی طراحی
و انجام شــده اســت .در این مطالعه تجربی 25
ســر رت ،در  5گروه مورد بررســی قــرار گرفت.
گروههای ســلنیم و نانو ســلنیم پــس از جراحی
 CLPبــه ترتیب ســلنیم و نانو ســلنیم به میزان
 100µg/kgروزانــه دریافــت کردنــد و بعد از
 24ســاعت رتها کشــته شــده و پالسما برای
اندازهگیری سطح ســیتوکینهای  IL-6، IL-1βو
 IL-10با استفاده از کیت االیزا و بافت کبدی برای
اندازهگیری فاکتور  NF-κbبا روش االیزا و GSH
و  MDAاســتفاده شــد .در این مطالعه سپسیس
القا شــده توسط  CLPسبب افزایش معنادار سطح
 IL-6، IL-1β، GSH، MDAو  NF-κbدر مقایسه
با گروه  shamشــده اســت ( .)p<0.05درمان
با دگزامتازون ســبب کاهش معنادار سطح ،IL-6
 IL-1β، GSH، MDAو  NF-κbدر مقایســه بــا
گروه  CLPشده است ( .)p<0.05همچنین درمان
با ســلنیم و نانو سلنیم سبب کاهش معنادار سطح
 IL-6، IL-1β، GSH، MDAو  NF-κbدر مقایسه
با گروه  CLPشــده اســت ( .)p<0.05در نتایج
حاصل از این مطالعه هر دو فرم ســلنیم ســبب
کاهش پاســخهای التهابــی درحیوانات مبتال به
سپسیس شده اســت ،همچنین این مطالعه نشان
داد که تجویز ســلنیم و نانو سلنیم سبب افزایش
دفاع آنتیاکسیدان بدن میشود.
واژگان کلیدی

سپسیس ،CLP ،نانو ســلنیم ،التهاب ،استرس
اکسیداتیو

دانشجو :احسان طهماسبی
عنوان پایاننامه :بررســی اثر ضدتشــنجی
عصاره آبی ،هیدروالکلی و فرکشنهای عصاره
هیدروالکلی ریشــه گیــاه گل صدتومانی ـ
Paeonia daurica subsp. macro-

 phyllaـ در مدل تشنج ایجاد شده بهوسیله
پنتیلنتترازول ()PTZ
استاد  /اساتید راهنما :دکتر حمیدرضا منصف
اصفهانی ،دکتر محمد شریفزاده
استاد  /اساتید مشاور :دکتر مهدی وزیریان،
دکتر سیدهنرگس ساداتی لمردی
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی ـ سمشناسی
و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه97/10/18 :
شماره پایاننامه5703 :
هیئت داوران :دکتر محمدحســین قهرمانی،
دکتر محمدرضا دلنوازی ،دکتر خسرو عبدی
(نماینده آموزش)
خالصه

گیــا ه
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 macrophyllaبومی نواحی مدیترانه ،مناطق نیمه
گرمســیری و معتدل و شمالی آســیا میباشد .اثر
بیولوژیک این گیاهان نیز شامل اثر آنتیاکسیدانی،
ضدتومور ،ضدپاتوژن ،تعدیلکننده سیســتم ایمنی،
محافظتکننده سیســتم قلبی ـ عروقــی و اثر بر
سیستم اعصاب مرکزی (شامل اثر ضدتشنجی) بوده
اســت .ریشــه گیاه در تیر ماه  1394و پس از پایان
زمان گلدهی گیاه از ارتفاعات جنوبی البرز جمعآوری
و پس از قطعهقطعه شدن ،در مجاورت هوای آزاد و
در سایه خشک شدند .همچنین نمونهای از گیاه مورد
شناسایی قرار گرفت .پس از خرد کردن نمونه ،عمل
اســتخراج عصاره هیدروالکلی و آبی صورت گرفت.
همچنین عمل فرکشنگیری از عصاره هیدروالکلی
بهوسیله چهار حالل هگزان ،کلروفرم ،اتیل استات و
متانول انجام شد (فرکشن هگزانی بهدلیل مقدار بسیار
کم برای انجام آزمایش ،کنار گذاشته شد) .در ادامه دو
عصاره آبی و هیدروالکلی و  3فرکشن حاصل از عصاره
هیدروالکلی با  3دوز ( 200،100mg/kgو )400برای
بررسی اثر ضدتشنجی گیاه به روش داخل صفاقی به
موش ســوری نر تزریق شد و تأثیرهای ضدتشنجی
ترکیبهای مورد آزمایش در مقایسه با کنترل مثبت
و منفی برای آنالیز آماری ثبت شد.
با توجه به خواص ضدتشنجی بسیار خوب گیاه ،از
عصاره آبی برای بررسی مکانیسم ضدتشنجی گیاه
استفاده شد .در این آزمایش از فلومازنیل برای بررسی
ارتباط اثر ضدتشنجی عصاره آبی و گیرندههای گابا
مغزی استفاده شد .با توجه به نتایج آزمایش و مقایسه
آماری با گروههای کنترل مشخص گردید که قسمت
عمده تأثیرهای ضدتشنجی عصاره آبی گیاه از طریق
گیرندههای گابا مغزی صورت میپذیرد اما مقایسه
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نتایج آزمونهای تشــنجی نشان داد که مکانیسم
ضدتشنجی عصاره آبی گیاه محدود به گیرندههای
گابا نبوده و احتما ًال مسیرهای دیگری را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد.
واژگان کلیدی

عصاره آبی ،عصاره هیدروالکلی ،تشنج ،فلومازنیل،
عود صلیب ،گل صدتومانی ،پنتیلنتترازول،PTZ ،
Paeonia daurica subsp. macrophylla

دانشجو :دکتر شهناز علیمردانی شهربابکی
عنــوان پایاننامــه :مطالعه تأثیــر داروی
کاربامازپین بر رفتار فارماکوکینتیکی فنیتویین
در بیماران دچار صدمات مغزی
استاد  /اساتید راهنما :دکتر مجتبی مجتهدزاده،
دکتر سیما صدرای ،دکتر بهزاد افتخار
استاد  /اساتید مشاور :دکتر اتابک نجفی
گروه تخصصی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایاننامه96/11/02 :
شماره پایاننامه :ت103 -

تهیهکننده :فاطمه امینی

هیئت داوران :دکتر یونس پناهی ،دکتر ناصر
هداوند ،دکتر محمدرضا جوادی ،دکتر ملوک
حاجی بابایی ،دکتر حســین خلیلی افوســی،
دکتر خیراله غالمی ،دکتر ســها نمازی ،دکتر
حمیدرضا ادهمی (نماینده آموزش)
خالصه

پیش زمینه و هدف

گومیر
صدمات حاد مغزی یکی از دالیل اصلی مر 
در جهان است .داروهای ضدتشنج همچون فنیتویین
و کاربامازپین در پیشگیری و درمان تشنجهای متعاقب
صدمات مغزی استفاده شدهاند .مطالعههای هرچند
اندک وجود دارد که نشان میدهند به دنبال ترومای
شدید سر تغییراتی در کینتیک داروها رخ میدهد.
روشکار

این مطالعه مشــاهدهای آیندهنگر روی  35بیمار
دچار صدمــات حاد مغزی که در بخش مراقبتهای
ویژه بستری بودند و نیاز به دریافت فنیتویین جهت
پیشگیری و یا درمان تشنج ناشی از آسیب مغز داشتند
صورت گرفت 20 .نفر از بیماران روی درمان همزمان
فنیتویین و کاربامازپین بودند .در همه بیماران غلظت
سرمی فنیتویین در سه نوبت مشخص اندازهگیری شد.
غلظتهای سرمی و پارامترهای فارماکوکینتیکی بین
گروه توام درمانی فنیتویین با کاربامازپین و گروه تک
درمانی فنیتویین مقایسه گردید .همچنین پارامترهای
کینتیکی در بیماران استروک و ترومای سر مقایسه شد.
یافتهها

غلظــت ســرمی فنیتوییــن در بیمارانیکــه
همزمان کاربامازپین دریافت میکردند ،نســبت به

بیمــاران روی تکدرمانی بــا فنیتویین باالتر بود
( .)p<0.05در بیماران ترومای سر نسبت به بیماران
استروک  Vmaxفنیتویین بیشتر بود (.)p<0.05
نتیجهگیری

به جهت اختالف معنیدار پارامترهای کینتیکی
فنیتویین بین بیماران ترومایی و استروک بایستی
به جهت بهبود پیامد در بیماران صدمات حاد مغزی
بهویژه ترومای شدید سر ،به رفتار فارماکوکینتیکی
فنیتویین توجه ویژهای شــود .بهعالوه ،ارزیابی
دورهای ســطوح سرمی فنیتویین در بیمارانی که
کاربامازپین دریافت میکنند ،ضروری میباشد.
واژگان کلیدی

فنیتوییــن ،کاربامازپیــن ،صدمــات مغزی،
فارماکوکینتیک

دانشجو :دکتر سمیه غفاری
عنوان پایاننامه :بررســی پلیمورفیســم
ژنتیکــی  CYP3A4/3A5در بیمــاران
ایرانی دریافتکننــده پیوند کلیه تحت رژیم
ایمونوساپرسیو حاوی تاکرولیموس
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استاد  /اســاتید راهنما :دکتر سیمین دشتی
خویدکی ،دکتر ســیدمحمدرضا خاتمی ،دکتر
محمدحسین قهرمانی
گروه تخصصی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایاننامه97/09/26 :
شماره پایاننامه :ت107 -
هیئت داوران :دکتر ماریــا توکلی اردکانی،
دکتر مریم فراستینسب ،دکتر آزیتا حاجحسین
طالســاز ،دکتر محمدعلــی فرامرزی ،دکتر
حسین خلیلی افوسی ،دکتر سها نمازی ،دکتر
ملیحه برازنده تهرانی (نماینده آموزش)
خالصه

پسزمینه و هدف

تاکرولیمــوس ،یک مهارکننده کلســی نورین،
بهعنوان اساس رژیم ایمونوساپرسیو نگهدارنده در
پیوند عضو میباشد.
روشکار

در این مطالعه مقطعی آینده نگر  ۱۱۰دریافتکننده
پیونــد کلیه از دهنده زنده یــا مرگ مغزی تحت
رژیم اینداکشــن ایمونوگلوبولین و ایمونوساپرسیو
نگهدارنده تاکرولیمــوس ،مایکوفنوالت (موفتیل
یا سدیم) و پردنیزولون از نظر وجود پلیمورفیسم
) rs776746: A>G (CYP3A5*3و
)rs35599367:C>T (CYP3A4*22

تعییــن ژنوتیــپ گردیدنــد .افــرادی بــا
حداقــل یــک الــل  CYP3A5*1بهعنــوان
 CYP3A5 expressersشناخته شدند ،در حالیکه
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افــراد هموزیگــوت  CYP3A5*3/*3بهعنوان
 CYP3A5 non-expressersطبقهبندی گردیدند.
یافتهها

در  CYP3A5 expressersدر مقایســه بــا
 CYP3A5 non-expressersطــی مدت فالوآپ
مطالعه مقدار مصرف روزانه تاکرولیموس بهصورت
قابل توجهی باالتر و  C/D Ratioبهصورت قابل
توجــه پایینتر بــود ( .)p<0.05اگــر چه میزان
بــروز مــوارد رد حاد پیوند بر اســاس ظن بالینی
بهصــورت معنــاداری در CYP3A5 expressers
باالتــر از  CYP3A5 non-expressersبــود
(] 95 CI : 0/144 - 0/927درصــد[ ،OR = 0/365
> )pو متوســط زمان بــروز اولین اپیزود رد
 0/05
حاد پیوند در  CYP3A5 expressersدر مقایســه
با  CYP3A5 non-expressersزودتر اتفاق افتاد
(12/17روز در مقایسه با  26/83روز ،)p<0.05 ،با
این حال میزان فیلتراسیون گلومرولی ،موارد رد حاد
پیوند اثبات شده با بیوپسی ،میزان تأخیر در عملکرد
کلیه پیوندی و بقای  6ماهه بیمار و آلوگرفت تفاوت
معناداری بین دو گروه ژنوتیپی  CYP3A5نداشت.
نتیجهگیری

پلیمورفیســم ژنتیکــی  CYP3A5بهصورت
قابل توجهــی با مقدار مصرف روزانــه مورد نیاز
تاکرولیموس در ارتباط اســت .پس از رسیدن به
ســطح مطلوب تراف تاکرولیموس ،اگرچه برخی
پیامدهــای پیوند نظیر میزان بــروز رد حاد پیوند
براســاس ظن بالینی و زمان بــروز اولین اپیزود
رد حــاد پیوند میــان  CYP3A5 expressersو
 CYP3A5 non-expressersمتفاوت بود اما میزان
عملکرد کلیه پیوندی ،موارد رد پیوند اثبات شــده

تهیهکننده :فاطمه امینی

با بیوپســی ،میزان تأخیر در عملکرد کلیه پیوندی
و بقــای  6ماهه بیمار و آلوگرفت میان CYP3A5
 expressersو CYP3A5 non-expressers
تفاوت معناداری از لحاظ آماری نداشت .بنابراین،
هنوز توجیه کافی بهصورت قطعی وجود ندارد که
بیماران دریافتکننده پیوند کلیه بهطور منظم قبل از
پیوند از نظر پلیمورفیسم ژنتیکی CYP3A4/3A5
مورد ارزیابی قرار گیرند.
واژگان کلیدی

 ،CYP3Aپیوند کلیه ،پلی مورفیسم ،تاکرولیموس

دانشجو :دکتر حافظه صالح آبادی
عنــوان پایاننامه :بهکارگیری پالســمون
رزونانس سطحی در شناسایی مهارکنندههای
جدید آنزیم مبدل آنژیوتانســین ) I (ACE Iو
ماتریکــس متالوپروتئیناز - (MMP-9) 9-با
استفاده از غربالگری گیاهان دارویی
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر مسعود امانلو،
دکتر خسرو خواجه
استاد  /اساتید مشاور :دکتر بهاره دبیرمنش

گروه تخصصی :شیمی دارویی

مقطع تحصیلیPh.D :

تاریخ ارایه پایاننامه96/11/29 :
شماره پایاننامه :پ 383 -
هیئت داوران :دکتر شــاهرخ صفریان ،دکتر
پروین پاساالر ،دکتر عفت سوری ،دکتر تهمینه
اکبرزاده ،دکتر لطیفه نویدپور ،دکتر حمیدرضا
ادهمی (نماینده آموزش)

خالصه

شناســایی مهارکنندههای طبیعی آنزیمی یک
هدف چالــش برانگیز مورد تأکید اســت .در این
تحقیــق ،قدرت مهاری  30عصــاره گیاهی علیه
آنزیمهای  MMP-9و  ACEبا استفاده از دو روش
متعامد آزمون مهار آنزیمی در کنار آزمون اتصال با
استفاده از پالسمون رونانس سطحی مورد امتحان
و ارزیابی قرار گرفت .گیاه خواجه باشــی بیشترین
فعالیت مهاری را از خود نشان داد و ماده مؤثره آن
(اونوپوردیا) جداسازی و بهعنوان مهارکننده جدید
بــرای آنزیم  MMP-9معرفی گردیــد .به منظور
ارزیابی اتصال اونوپوردیا و اندازهگیری پارامترهای
اتصال ،هر دو آنزیم روی ســطح تراشــه سیکلو
متیل دکســتران ( )CMD 500Dاز طریق اتصال
گروههای آمینی با استفاده از  EDC/NHSتثبیت
شدند .تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی نشان داد
که هر دو آنزیم اتصال یکنواختی را به سطح تراشه
سنسور دارند .مقادیر ثابت اتصال ( ،)KDبیشترین
میزان اتصال ( )Rmaxو  ΔGbindingبرای اتصال
اونو پوردیا به  MMP-9برابر با 1190µRIU ،3nM
پيدرپي 351
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و  51/37kJ/molبهدســت آمد .همچنین برای
اتصال اونوپوردیا به  ACEاین پارامترهای به ترتیب
 1550µRIU ،10/24µMو  28/1kJ/molمحاسبه
گردید .آنالیز نتایج مطالعههای داکینگ نیز اتصال
اونوپوردیا به سایت فعال آنزیم  MMP-9و  ACEرا
تأیید کرد .بیوسنسور پالسمون رزونانس سطحی
طراحی شــده میتواند بهصورت ساده ،حساس ،با
اندازهگیری در زمان واقعی و بدون نیاز به نشاندار
کردن جهــت غربالگری گیاهــان دارویی جهت
شناسایی مهار کنندههای جدید آنزیمی در کمترین
زمان ممکن بهکار رود.
واژگان کلیدی

ماتریکــس متالو پروتینــاز ،9-آنزیــم مبدل
آنژیوتانســین ،پالســمون رزونانــس ســطحی،
غربالگری ،گیاهان دارویی ،کشف دارو

دانشجو :دکتر فرشته جیواد
عنوان پایاننامه :بررسی اثر آنتیکانسر شیره
انجیر بر کارســینوما هپاتوسلولی القاشده در
موش .Balb/C
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استاد  /اساتید راهنما :دکتر امید سبزواری،
دکتر نرگس یاسا ،دکتر سیدناصر استاد
استاد  /اســاتید مشــاور :دکتر غالمرضا
حسنزاده
گروه تخصصی :سمشناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلیPhD :

تاریخ ارایه پایاننامه97/06/21 :
شماره پایاننامه :پ 394 -
هیئت داوران :دکتر محمدحســین قهرمانی،
دکتــر حمیدرضا منصف اصفهانی ،دکتر علی
محمدشریفی ،دکتر جمشــید داوودی ،دکتر
روح اهلل حسینی ،دکتر محمد اکرمی (نماینده
آموزش)

خالصه

ترکیبهــای طبیعی منبع خوبــی از داروهای
ضدســرطان هســتند .بنابرايــن ،ايــن مطالعه
بهمنظــور بررســي فعاليت ضدســرطان التکس
 .Ficus carica Lدر موشهــاي مبتــا بــه
هپاتوکارسینوما القا شده با  DENطراحی و انجام
شــده اســت .پس از جمعآوری التکس انجیر4 ،
فراکســیون از التکس انجیر تهیه شــد .بررسی
سیتوتوکسیک هر فراکســیون انجام و مؤثرترین
فراکســیون برای مطالعه ســمیت حــاد ،فعالیت
ضدســرطانی  in vivoو بررســی فیتوشــیمیایی
انتخاب شــد .سمیت فراکسیون كلروفرمی در رده
ســلول  3/4 ، HepG2برابر بیشتر از رده سلولی
 NIH3T3اســت .تجویز تــک دور  3گرمی این
فراکســیون موجب  30درصد مرگ حیوانات شد.

تهیهکننده :فاطمه امینی

آنالیزهای فیتوشــیمیایی حضور لوپئول استات و
لوپئول پالمیتات را در فراکســیون کلروفرم تأیید
کردند .در مطالعه  ،in-vivoتجویز  DENســبب
کاهش سطح  cleaved- caspase 3در حیوانات
دریافتکننده شــد ،سطح  PI3KCAو فاز  Sچرخه
ســلولی در حیوانات درمان شــده با شیره انجیر
کاهش یافت .مطالعه هیستوپاتولوژیک نشان داد که
وضعیت بافت کبد در گروه DEN + 1/10LD50
نزدیک به گروه شــاهد بود .التکس انجیر دارای

فعالیت بالقوه ضدســرطان از طریق بهبود فرآیند
استرس اکسیداتیو و افزایش cleaved caspase-3
است .همچنین ترکیبهای موجود در التکس انجیر
میتواند بهعنــوان عوامل chemopreventive
بالقوه مورد بررسی قرار گیرند.
واژگان کلیدی

 ،DENالتکس انجیر،Cleaved Caspase-3 ،
چرخه سلولی ،PI3KCA ،هپاتو کارسینوما
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