تازههای پایاننامههای دانشکده داروسازی

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

مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه98/11/30 :
شماره پایاننامه5796 :
هیئت داوران :دکتر ســعید گــودرزی ،دکتر
تهمینه اکبرزاده (نماینده آموزش)
دانشجو :میرمحمدرضا حسینیمقدمامامی
عنوان پایاننامه :بررسی اثرات مهارکنندگی
آنزیم کولین اســتراز و تجمــع بتا-آمیلویید
عصــاره پروتئینی دانههــای دو کالتیوارگیاه
 Cicer arietinumدر محیــط برونتنــی
()in vitro
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتــر عباس
حاجآخوندی ،دکترآزاده منائی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر مینا سعیدی
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی

خالصه

بیمــاری آلزایمــر اصلیترین عامــل اختالل
نورودژنراتیــو در جهان بــوده و  60الی  70درصد
موارد نقص پیشرونده شناختی در افراد سالمند را به
خود اختصاص میدهد .این بیماری علل مختلف و
پاتوفیزیولوژی پیچیده دارد که با تشکیل پالکهای
آمیلوییــدی در مغز ،تخریب ســلولهای عصبی
کولینرژیک و مرگ ســلولهای عصبی مشخص
میشــود .در فرضیه کولینرژیک کاهش ســطح
اســتیلکولین در پایانههای سیناپسی مغز ،یکی از
دالیل کاهش توان شناختی در این بیماران است.
در فرضیه آمیلویید ،رســوب خارج سلولی آمیلویید
پيدرپي 368
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بتا دلیل اصلی ایجاد آلزایمر اســت Cu+2 .و Zn+2

به آمیلویید بتا متصل شده و منجر به تجمع آنها
و افزایش گونه فعال اکسیژن میشوند .این واکنش
نقــش مخربی در روند بیماری دارد ،زیرا مطالعات
نشــاندهنده غلظت باالی یونهای آهن ،مس و
روی در مغز بیماران آلزایمری است .درحال حاضر،
تعدادی داروی ســنتزی برای درمان اختاللهای
شناختی و فراموشی ناشی از آلزایمر موجود است.
در کتاب قانون ابنسینا به فواید مصرف گیاه نخود
در فراموشی اشاره شده است .به همین دلیل در این
مطالعه دانههای دو کالتیوار (رقم) منصور و هاشم
از گیاه  Cicer arietinumکه از مؤسسه تحقیقات
کشاورزی دیم کشور واقع در کرمانشاه تهیه گردید،
مورد بررســی قرار گرفت .عصاره پروتئینی گیاه از
نظر میزان پروتئین ،پلیساکارید ،فنول و خاکستر
تام ارزیابی شد .اثرات مهاری عصاره پروتئینی ،بر
آنزیم استیلکولین اســتراز و تجمع بتا آمیلویید و
همچنین از نظر شالتکنندگی فلزات (مس ،روی
و آهن) بررســی شد .عصارهی دو کالتیوار منصور
و هاشم به ترتیب با 17/73±0/03µg/ml IC50
و  22/20±0/06آنزیم اســتیلکولین اســتراز را
مهــار میکننــد .در مقایســه ،داروی دونپزیل با
 0/02 ± 0/0 µg/ml IC50سبب مهار آنزیم شده
اســت .عصاره پروتئینی نخود رقم منصور و هاشم
توانســته با غلظت  50μMبه ترتیب ســبب مهار
تجمــع بتا ـ آمیلویید به میــزان  21/69±1/76و
 25/66±1/33درصد بشــود .کورکومین بهعنوان
استاندارد در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت و
با غلظت  50μMسبب مهار تجمع بتا ـ آمیلویید به
میزان  81/25±2/59درصد شده است .همچنین بر
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اساس نتایج آزمون شالتکنندگی عصاره پروتئینی
هر دو کالتیوار مناســب ارزیابی شــد .بر اســاس
یافتههای این مطالعه ،خالصسازی عصاره پروتئینی
نخود میتواند سبب دستیابی به جزء مؤثر در مهار
پیشــرفت بیماری آلزایمر گردد .در ادامه مطالعات
تکمیلی حیوانی و بالینی میتوانند ارزشمند باشد.
واژگان کلیدی

 ،Cicer arietinumمهارکننده اســتیلکولین
اســتراز ،آلزایمر ،نخود ،شــات کنندگی فلزات،
تجمع بتا آمیلویید

دانشجو :زینب مالئی
عنوان پایاننامه :بررســی اثر ضد ویروسی
بالقوه عصاره تام و فرکشنهای گیاهان دارویی
نمدار ،بید و چای سبز و سیاه (تخمیر یافته) در
برابر ویروس آنفلوانزا A
اســتاد  /اساتید راهنما :دکتر زهرا توفیقی،
دکتر پروانه مهربد
استاد  /اساتید مشاور :دکتر سعید گودرزی
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی

تهیهکننده :فاطمه امینی

مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/03/21 :
شماره پایاننامه5799 :
هیئت داوران :دکتر مهــدی وزیریان ،دکتر
فاطمه فتوحی ،دکتر عفت ســوری (نماینده
آموزش)
خالصه

عفونت ویــروس آنفلوانزا  (IAV) Aیک تهدید
دایمی برای ســامت جهانی حیوانات و انسانها
است .داروهای متعارف موارد متعددی از عوارض
جانبی و مقاومت دارویی نشان دادهاند .این مطالعه
با هدف غربالگــری برخی عصارههــا و گیاهان
دارویــی ایران در برابر ویــروس آنفلوانزا  Aانجام
شد .عصارههای( Tilia platyphyllos ،گیاه نمدار)،
( Salix albaگیــاه بیــد) و Camellia sinensis
(برگهای چای ســبز و سیاه) با 80درصد متانول
اســتخراج شــده و به ترتیب با کلروفرم و متانول
فراکشــنه شد .سمیت سلولی نمونهها با استفاده از
روش رنگسنجی  MTTروی سلولهای MDCK
تعیین شد .غلظتهای مؤثر ( )EC50برای فعالیت
ضدویروســی علیه  IAVدر تیمارهــای مختلف
ترکیبی مورد آزمایش قرار گرفتند .اثر تركیبات روی
گلیكوپروتئینهای سطح ویروسی و تیتر ویروسی
به ترتیب با سیســتمهای  HIو  HAمورد آزمایش
قرار گرفت و با اوسلتامیویر و آمانتادین مقایسه شد.
در تیمار ســلول با ترکیبات قبل از نفوذ ویروس
به ســلولها عصاره تام بید ،عصاره تام و فرکشن
متانولی وکلروفرمی چای سیاه و در مواجه هم زمان،

فرکشــن متانولی و کلروفرمی نمدار ،عصاره تام و
فرکشن متانولی و کلروفرمی بید ،فرکشن متانولی
وکلروفرمی چای سیاه نتایج بسیار مطلوبی داشتند.
در تیمار سلولها پس از مواجه با ویروس ،فرکشن
کلروفرمی نمدار و فرکشن متانولی چای سیاه جذب
نوری باال و کاهش تیتر ویروس مناســبی داشتند.
نتایج نشان میدهد مصرف ترکیبات گیاهی با وجود
اثرات مالیمتر نســبت به آمانتادین و اوسلتامیویر،
بهدلیل اثرات جانبی مطرح شــده آنها ،ارجحیت
دارند.
واژگان کلیدی

گیاه بید ،گیاه نمدار ،چای سبز ،چای سیاه ،فعالیت
ضدویروسی ،آنفلوانزا A

دانشجو :سیدموسی تقویباباحیدری
عنــوان پایا ننامــه :بررســی اثــر
محافظتــی اپیگاالکتوکاتچیــن گاالت
(-)-epigallactocatechin gallate

) (EGCGبر ســمیت ژنتیکــی ماالتیون در
لنفوسیتهای خون محیطی انسان

پيدرپي 368
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استاد  /اساتید راهنما :دکتر امید سبزواری،
دکتر ناصر استاد
استاد  /اساتید مشاور :دکتر حسین مزدارانی
گروه آموزشی :سمشناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/03/20 :
شماره پایاننامه5800 :
هیئت داوران :دکتر یلدا حسینزادهاردکانی،
دکتر ملیحه برازندهتهرانی ،دکتر عفت سوری
(نماینده آموزش)
خالصه

ترکیبات ارگانوفسفره بیشترین سمیت را برای
مهرهداران دارند .ماالتیون یکی از پرکاربردترین
ترکیبات ارگانوفســفره در جهان است .با توجه
به این که مکانیســم اصلی در ژنوتوکسیسیتی
ماالتیون ایجاد اســترس اكســيداتيو ناشی از
افزایــش رادیکالهای آزاد میباشــد ،بنابراین،
ترکیبات مهارکننــده رادیکالهای آزاد موجب
خنثیکــردن اثــرات مخرب ایــن رادیکالها
میشــود .کاتچینهــا عمدهتریــن ترکیبــات
موجود در چای ســبز هســتند کــه  25تا 35
درصــد از وزن خشــک برگهای چــای را به
خود اختصــاص میدهند و از بین این ترکیبات
 EGCGفعالتریــن پلیفنل بوده و اثرات چای
سبز عمدت ًا مربوط به آن است .در مطالعه حاضر
ما به بررســی اثر محافظتی  EGCGدر مقابل
سمیت ژنتیکی ماالتیون در لنفوسیتهای خونی
محطیی انسانی میپردازیم.
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واژگان کلیدی

ماالتیون ،کاتچین ،سمیت ژنتیکی ،لنفوسیتهای
محیطی انسانی

دانشجو :رعنا کاظمی
عنوان پایاننامه :جداسازی و شناسایی ترکیبات
اندامهای هوایی گیاه فراســیون کوهســتانی
 Marrubium astracanicum Jacq.و ارزیابی
اثرات مهارکنندگی آنزیم -αگلوکوزیداز آن
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر مهناز خانوی،
دکتر محمدرضا دلنوازی
اســتاد  /اساتید مشــاور :دکتر محمدعلی
فرامرزی ،دکتر محمدرضا شمساردکانی
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/02/17 :
شماره پایاننامه5801 :
هیئت داوران :دکتــر مهدی وزیریان ،دکتر
تهمینه اکبرزاده ،دکتر خســرو عبدی ،دکتر
افســانه حسینســاالری ،دکتر عفت سوری
(نماینده آموزش)

تهیهکننده :فاطمه امینی

خالصه

 Marrubium astracanicumاز خانــواده
 Lamiaceaeبا نام فراســیون کوهستانی ،گیاهی
اســت علفی و پایا که در ایــران ،ترکیه ،عراق و
قفقاز میروید .اثرات ضد دردی ،آنتیاکســیدان،
آنتيمیکروبی ،آنتيتومــور و آنتيپروتوزوای این
گیاه در مطالعات مختلف نشــان داده شده است.
تاکنــون دو ترکیب البــدان دیترپنی به نامهای
 Marrubinones A & Bو ســزکویی ترپنهای
مختلف از اندامهای هوایی آن جداسازی شده است.
هــدف از انجــام ایــن مطالعه ،بررســی گیاه
 M. astracanicumطی یک مطالعه فیتوشیمیایی
جامع و جداســازی و شناسایی ترکیبات موجود در
آن و همچنین بررســی اثرات مهارکنندگی آنزیم
گلوکوزیداز آن میباشد.
از اندامهــای هوایی گیاه با حــال متانول به
روش ماسراســیون عصاره گیری شــد .ترکیبات
موجود در دو فرکشــن اتیل اســتاتی و بوتانولی
بهدســت آمده از دکانتاســیون عصاره متانولی ،با
اســتفاده از کروماتوگرافی ســتونی جداســازی و
خالصســازی شد .ســاختمان مولکولی ترکیبات
با روش طیفســنجی  NMRتعیین شــد .فعالیت
مهار آنزیم  α-glucosidaseفرکشن اتیلاستاتی
و بوتانولی اندامهای هوایی گیاه نیز بررسی شد.
بررسی فیتوشیمیایی اندامهای هوایی این گیاه
منجر به جداســازی دو گلیکوزید فنیلاتانوییدی
به نامهــای  Verbascosideو Martinoside
و همچنین ســه فالونویید گلیکوزیله به نامهای
Apigenin-7-O-glucoside، Apigenin-7-O)(2''-p-coumaroyl

و

) coumaroylشد.
براسـ�اس آزمـ�ون آنزیمی ،ترکیـ�ب �Apigen
) in-7-O-(6''-p-coumaroylبــا  IC50معــادل
 2/5±186/4µMقــادر به مهار آلفــا گلوکوزیداز
میباشــد و میتواند در کنترل ســطح گلوکز خون
بیماران دیابتی مؤثر واقع شود .در نتیجه ،بررسیهای
بیشتر میتواند گام مؤثری در شناساندن این گیاه و
کاربردهای درمانی آن در بیماری دیابت باشد.
واژگان کلیدی

 ،Marrubium astracanicumفراســیون
کوهســتانی ،فیتوشــیمی ،کروماتوگرافــی،
α-glucosidase، Apigenin-7-O-(6''-p)coumaroyl

دانشجو :شیرین خضری
عنوان پایاننامه :بررســی اثر جذب افزایی
اسانس اسطوخودوس روی فرموالسیون ژل
پوستی پیروکسیکام
استاد  /اساتید راهنما :دکتر حمید اکبریجور
استاد  /اساتید مشاور :دکتر محمد شریف زاده

Apigenin-7-O-(6''-pپيدرپي 368
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گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/03/25 :
شماره پایاننامه5803 :
هیئت داوران :دکتر فریــد عابدیندرکوش،
دکتر عباس حاجیآخوندی ،دکتر عفت سوری
(نماینده آموزش)
خالصه

درد حس ناخوشایندی است که ممکن است در
پی بیماریهای مختلف ایجاد شود .کنترل و درمان
درد بهعنوان یک عامــل آزاردهنده برای بیماران
همواره مورد توجه بوده اســت .پیروکســیکام از
خانوادهی ضدالتهابهای غیراستروییدی میباشد؛
که به اشــکال مختلف دارویی ماننــد ژل ،پماد،
آمپول ،کپســول و شیاف برای کنترل درد موجود
میباشد .این مطالعه با هدف بررسی اثرات بالقوه
اســانس اســطوخودوس بر افزایش جذب پوستی
داروهای موضعی صورت پذیرفت .از ژل موضعی
پیروکســیکام بهعنوان داروی مدل برای بررسی
اثربخشی اســانس اسطوخودوس اســتفاده شد.
بهنحویکه هفت فرموالسیون مختلف ژل شامل،
ژل پیروکسیکام  0/5درصد ،ژل پیروکسیکام 0/5
درصد همراه با غلظتهــای  1/5 ،1 ،0/5درصد
از اســانس اســطوخودوس ،ژل اسطوخودوس در
غلظتهای  1/5 ،1 ،0/5درصد از اســانس ساخته
شــد .از ســل فرنس بهعنوان آزمون آزادســازی
برونتــن و از دو آزمــون تیلفیلیــک و فرمالین
بهعنوان آزمون اثربخشــی درونتن برای بررسی
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اثرات اسطوخودوس اضافهشــده به پیروکسیکام
استفاده شد .دادههای بهدست آمده از سرعت جذب
و اثربخشی گروهای درمانی مختلف با استفاده از
نرمافــزار  SPSSو آزمونهای آماری  ANOVAو
 T-Testبررســی گردید .درمجموع نتایج بهدست
آمــده از این مطالعه نشــان میدهد که اســانس
اســطوخودوس میتوانــد در غلظتهای کم (1
درصد) اثرات سودمندی در افزایش جذب پوستی
پیروکســیکام بهعنوان داروی ضددرد مدل داشته
باشد.
واژگان کلیدی

پیروکسیکام ،جذب پوستی ،اسطوخودوس

دانشجو :ناعمه اعظمی
عنوان پایاننامه :طراحی و سنتز مشتقات 4
ـ هیدروکسی کاربازول به منظور بررسی اثر
احتمالی ضدهلیکوباکترپیلوری
استاد  /اساتید راهنما :دکتر علیرضا فرومدی
استاد  /اساتید مشاور---- :
گروه آموزشی :شیمی دارویی

تهیهکننده :فاطمه امینی

مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/03/31 :
شماره پایاننامه5804 :
هیئت داوران :دکتر محسن امینی ،دکتر مهدی
شفیعیاردستانی ،دکتر عفت سوری (نماینده
آموزش)
خالصه

هلیکوباکتر پیلــوری ()Helicobacter pylori
یکی از شــایعترین پاتوژنهای جهان اســت که
تاکنــون بیش  50درصد از جمعیت جهان را آلوده
کرده اســت .با توجه به مقیــاس جهانی ،میزان
شــیوع ســرطان معده در آسیا نســبت به اروپا و
آمریکای شمالی بیشــتر میباشد .علیرغم وجود
آنتیبیوتیکها و دیگر داروهای شــیمیایی ،ظهور
ارگانیسمهای مقاوم چند دارویی در چند دهه گذشته
تبدیل به یک مشکل عمده عمومی شده است که
کنترل بیماریهای عفونیزا را دشــوار میســازد.
درحال حاضر شکست ریشهکنی  H.pyloriبه یکی
از نگرانیهای جهانی تبدیل شده است اما با توجه
بــه افزایش میزان جهانی مقاومت آنتیبیوتیکی و
افزایــش میزان تجویز آنتیبیوتیکها برای درمان
عفونت ناشــی از  H.pyloriاحتما ًال این موضوع
در آینده وضعیت بحرانیتری خواهد داشــت .این
وضعیــت ،نیاز فوری به توســعه عوامل میکروبی
مؤثرتر با ساختارهای شــیمیایی جدید را دارد که
بــرای غلبه بــه مقاومت دارویــی و بهبود قدرت
ضدمیکروبی کمککننده و مفید باشــند .ترکیب
هتروســیکل کاربازول که یک فارماکوفور خاص

میباشد .در بســیاری از ترکیبات فعال بیولوژیک
یافت میشود .در بسیاری از مطالعات اخیر گزارش
شــده است که مشتقات کاربازول انواع مختلفی از
فعالیتهای بیولوژیکی مانند فعالیت ضدمیکروبی
را دارا میباشند .با وجود امکان مقاومت میکروبی
و شکســت درمان ،در این پایاننامه برآن شدیم تا
با تکیه بر واکنش مانیخ ،مشــتقات جدید بر پایه
کاربازول ،سنتز کنیم و اثر ضدهلیکوباکتر پیلوری
آن را مورد بررســی قرار دهیم .در پایان ســاختار
مشتقات نهایی با استفاده از آنالیزهای  IRو NMR
مورد تأیید قرار گرفت.
واژگان کلیدی

کاربازول ،سنتز ،هلیکوباکترپیلوری ،زخم معده

دانشجو :حمیده زارع
عنوان پایاننامه :بررسی اثر پروبیوتیکهای
الکتوباســیلوس پالنتروم عادی و غنی شده
با نانو ذرات ســلنیوم بر بیان عوامل التهابی
 TNF-αو  IL-8و ضدالتهابی  IL-10و TGF-B
در سلولهای اپیتلیال رودهای CaCO2
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اســتاد  /اساتید راهنما :دکتر محمدحسین
یزدی ،دکتر احمدرضا شاهوردی ،دکتر ضرغام
سپهریزاده
اســتاد  /اساتید مشــاور :دکتر محمدعلی
فرامرزی ،دکتر مهدی مهدوی
گروه آموزشی :بیوتکنولوژی دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1399/04/01 :
شماره پایاننامه5805 :
هیئت داوران :دکتر نســرین صمدی ،دکتر
مهــدی خوبی ،دکتر عفت ســوری (نماینده
آموزش)
خالصه

پروبيوتيکها باكتریهای فلور طبیعی هستند كه
در صورت مصرف كافی عالوه بر فواید تغذیهای،
دارای فواید زیادی هســت .امــروزه باکتریهای
پروبیوتیــک ماننــد الکتوباســیلوسها درابتال و
پیشگیری از بســیاری از بیماریها مانند سرطان
نقش دارد .هدف این مطالعه بررسی اثرات سمیت
ســلولی ،عصاره سلولی الکتوباسیلوس پالنتروم و
الکتوباســیلوس پالنتروم غنی شده با نانوسلنیوم
روی رده سلولی سرطان کولورکتال  Caco2و آنالیز
بیان ژنهای  TNF-α، IL-8، IL-12، TGF-Bبود .در
این مطالعه ،ابتدا عصاره سلولی تهیه شده از باکتری
و باکتری غنی شــده با نانوسلنیوم در غلظتهای
 25 ،50 ،100میلیگرم بر میلیلیتر تهیه شــد .در
ادامه اثر سمیت سلولی ،عصاره سلولی باکتری روی
رده سرطانی سلول  Caco2و سلول طبیعی CHO
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در مدت زمان  24ساعت ،با استفاده از روشMTT

بررسی شــد .سپس سمیت سلولی ،عصاره سلولی
باکتری غنی شده با نانوسلنیوم و همچنین میزان
بیان ژنهــای  TNF-α، IL-8، IL-12، TGF-Bدر
ســلول  Caco2بعد از  24ســاعت با استفاده از
روش  Real Time PCRمورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آزمون  MTTنشان داد که اثر عصاره سلولی
الکتوباســیلوس پالنتروم در غلظتهای ذکر شده
و در زمان  24ساعت باعث کاهش بقای سلولها
به ترتیب به میزان  68درصد  81،درصد  77،درصد
شــد .همچنین در همین غلظتها عصاره سلولی
الکتوباســیلوس پالنتروم غنی شده با سلنیوم به
ترتیب باعث کاهش بقای ســلولها به ترتیب به
میزان  22درصد 30 ،درصد 46 ،درصد میباشــد.
نتایج  Real Time PCRافزایش میزان بیان TNF-α
و  IL-12و کاهــش میزان بیان  IL-8و  TGF-Bدر
هر دو گروه در زمان  24ســاعت در مقایسه با ژن
 House keeping، b-actinنشــان داد .عصاره
سلولی حاصل از باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس
پالنتروم والکتوباســیلوس پالنتروم غنی شده با
نانوســلنیوم میتواند باعث کاهش cell viability
در رده ســلولهای  Caco2شود.همچنین عصاره
سلولی الکتوباسیلوس پالنتروم سمیتکمتری روی
ســلولهای طبیعی  CHOدارد .بنابراین ،میتوان
با انجام مطالعات بیشــتر از این ســویه باکتری و
پروبیوتیکهای دیگر میتوان بهعنوان محصولی
برای کنترل ترشح سیتوکینها استفاده کرد.
واژگان کلیدی

الکتوباســیلوس پالنتروم غنی شده با سلنیوم،

تهیهکننده :فاطمه امینی

نانوســلنیوم ،پروبیوتیک ،رده ســلولی ،Caco2
سرطان کولورکتال

دانشجو :آنیتا اویارحسین

عنــوان پایا ننامــه :جداســازی و
شناســایی ترکیبــات میــوه گیــاه آنغوزه
( )Ferula assa-foetida L.و ارزیابی اثرات
بیولوژیک آن
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتر محمدرضا
دلنوازی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر آزاده منائی
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1399/03/26 :
شماره پایاننامه5806 :
هیئت داوران :دکتر عبــاس حاجیآخوندی،
دکتر حمیدرضا ادهمی ،دکتر خسرو م .عبدی
(نماینده آموزش)

شــرقی ایران ،همچنین در افغانستان و پاکستان
میروید .تراوه حاصل از تیغ زدن ريشه يا قسمت
انتهايی ســاقه و يــا يقه گیاه كه با نــام آنغوزه
شناخته میشود ،در طب ســنتی ایران بهعنوان
بادشــکن ،آنتیاسپاســمودیک و خلطآور کاربرد
دارد .در مطالعــه حاضر ،ترکیبات فیتوشــیمیایی
موجــود در عصــاره و اســانس میــوه گیاه این
مــورد آنالیز قــرار گرفته و اثــرات روبشگری
رادیکالهای آزاد ،سمیت عمومی و مهارکنندگی
آنزیــم استیلکولیناســتراز عصارههای مختلف
آن ارزیابی شــــد .آنالیز فیتوشــیمیایی عصاره
متانولی بهدســت آمده از میوه گیاه با استفاده از
ســتونهای کــروماتوگــراف ی �Silica gel (nor
) mal phaseو  Sephadex LH-20منجــر به
جداســازی تعداد هشت ترکیب فنولی به نامهای
luteolin، quercetin-3-O-glucopyranoside، luteolin-7-O-glucopyranoside،
chrysoeriol-7-O-rutinoside، luteolin7-O-rutinoside، chrysoeriol-7-O-glu-

 copyranoside، vanilic aciddو
 caffeoylquinic acidشد .ســاختار شیمیایی
13
ترکیبــات با اســــتفاده از آنالیز طیفهای C-
 NMRو  1H-NMRمورد شناســایی قرارگرفت.
اســانس میوه گــــیاه بــه روش تقطیــر با آب
اســــتخراج و ترکــــیبات آن بهوسیله دستگاه
 GC-Massمــورد آنالیز قــرار گرفت .دو ترکیب
�3,5-di

(E)-sec-Butyl propenyl disulfide

خالصه

 Ferula assa-foetida L.گیاهی اســت پایا
از خانــواده چتریــان که در مناطــق مرکزی و

() (44/02%و �(Z)-sec-Butyl propenyl disul

) fide (27/68%بــه ترتیب بهعنوان عمدهترین
ترکیبات موجود در اســانس شناســایی شــدند.
پيدرپي 368
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روشهای  DPPHبرای سنجش ظرفیت روبش
راديكالهای آزاد  ،روش کشــندگی میگوی آب
شور ( )Brine Shrimp Lethality Assayبرای
ارزیابی سمیت عمومی و روش  ELLMANبرای
ارزیابی مهار آنزیم استیل کولین استراز عصارههای
متانولی ،آب متانولی ،هگزانی و اتیلاستاتی مورد
اســتفاده قرارگرفت .در نتیجــه ،این ارزیابیها
عصــاره متانولی با  IC50معادل  3/89میکروگرم
بر میلیلیتــر باالترین ظرفیت مهار رادیکال آزاد
 DPPHو عصاره هگزانی با  LD50معادل 2/18
میکروگرم بر میلیلیتر باالترین اثر سمیت عمومی
را نشــان داد .همچنین هیچیــک از عصارههای
ذکر شــده اثرات قابل توجهی در مهار آنزیمهای
اســتیل و بوتیریل کولین اســتراز از خود نشان
ندادند .این مطالعه اولین گـــزارش از جداسازی
و شـناسایی ســــاختار ترکــیبات ذکــر شــده
از میوه گیاه  .Ferula assa-foetida Lمیباشد.
با توجه به شیوع روزافزون بیماریهای مرتبط با
استرس اکســیداتیو از جمله دیابت ،بیماریهای
قلبــی ـ عروقی و التهابــی و همچنین برخی از
ســرطانها ،این گیاه را میتــوان بهعنوان منبع
ارزشـــمندی از ترکــــیبات طـــبیعی بهعنوان
آنتیاکســیدان معرفــی کرد .همچـــنین اثرات
بیولوژیک گـزارش شده از ترکیبات پتانسیلهای
دارویــی و درمانی جدیدی را برای میوههای این
گیاه مطرح میکند.
واژگان کلیدی
Ferula assa-foetida L،

کروماتوگرافــی،

DPPH، BSLT، ELLMAN، GC-MS
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دانشجو :دکتر شیما جعفری
عنوان پایاننامه :بررســی اثربخشی آهن و
اریتروپویتین بر نیاز به خون در بیماران کاندید
جراحی قلب
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر آزیتــا
حاجحسینطالساز ،دکتر عباس صالحیعمران
استاد  /اساتید مشاور--- :
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایاننامه99/04/16 :
شماره پایاننامه :ت 123 -
هیئت داوران :دکتر مجید شهرتی ،دکتر حسین
خلیلیافوســی ،دکتر سیمین دشتیخویدکی،
دکتر ملیحه برازندهتهرانی (نماینده آموزش)
خالصه

مقدمه و هدف

آنمی قبل از جراحی در بیماران با بیماریهای
قلبی شایع اســت .فقر آهن علت  80درصد از
موارد آنمی در این بیماران میباشد .آنمی قبل
از جراحی با افزایش مرگ و میر بیماران مرتبط
اســت .شــدت آنمی قبل از جراحی یک عامل

تهیهکننده :فاطمه امینی

پیشگوییکننده قــوی از جهت نیاز به تزریق
خون میباشــد .هدف از این مطالعه بررســی
اثربخشی آهن تزریقی آیرون سوکروز به همراه
اریتروپویتین تزریقی بر میزان نیاز به تزریق خون
در بیماران با آنمی فقر آهن که کاندید جراحی
 on-pump CABGهستند میباشد.
روش کار

مطالعــه از نــوع

prospective open la

 bel randomized clinical trialبــود.
بیمــاران با آنمی فقر آهن کــه کاندید جراحی
 on-pump CABGبودند وارد مطالعه شدند.
بیمــاران بــا اســتفاده از روش permuted
 block randomizationبــه دو گروه آهن
و کنترل تقسیم شــدند .بیماران در گروه آهن
 200میلیگرم آیرون سوکروز بهصورت وریدی
بــه همــراه  100U/kgاریتروپویتین بهصورت
تزریــق بولوس وریــدی  1تــا  2روز قبل از
جراحــی دریافت کردند .در گــروه کنترل هم
هیچ مداخلــهای صورت نگرفت .هدف اولیه از
مطالعه میزان نیاز به تزریق خون تا روز چهارم
بعد از جراحی بود.

( .)p value = 0.027متوسط طول مدت بستری
در بیمارســتان  12روز در گروه شاهد و  10روز در
گروه آهن بود ( .)p value = 0.006متوسط طول
مدت بســتری در  3 ICUروز در گروه شــاهد و 2
روز در گــروه آهن بود ( .)p value = 0.041هیچ
گونه عارضهای نسبت به آهن و یا اریتروپویتین در
گروه آهن گزارش نشد.
نتیجهگیری

تجویز تک دوز وریــدی اریتروپویتین و آیرون
سوکروز  1تا  2روز قبل از جراحی بهطور معناداری
باعث کاهــش نیاز به تزریق خــون ،طول مدت
بســتری در  ICUو بیمارستان در بیماران با آنمی
فقر آهن که تحــت جراحی on-pump CABG
قرار گرفتند ،شــد .بنابراین ،این روش یک مداخله
ایمن و ســودمند در مدیریت خون بیماران جراحی
قلبی میباشد.
واژگان کلیدی

تزریق خون ،جراحی قلبی ،آهن ،اریتروپویتین

یافتهها

 114بیمــار وارد مطالعــه شــدند .هیچ تفاوت
معناداری در پارامترهــای قبل از جراحی بیماران
وجود نداشــت .متوســط تعداد خون تزریق شده
بــه ازای هــر بیمار بهطــور معنــاداری در گروه
آهن نســبت به گروه شــاهد کاهــش پیدا کرد
( 2/56±1/35در مقایســه بــا 1/53±1/04
 .)p = 0.0001سطح فریتین نیز بهطور معناداری
در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آهن باالتر بود

دانشجو :دکتر ناصر محتوینژاد
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عنوان پایاننامه :سنتز و نشاندارسازی پپتید
تغییریافته و دندریمر آنیونی  pBHSPبا ،99mTc
به منظــور افزایش نیمه عمر و کاربرد آن در
تصویربرداری تشخیص ایسکمی بافت قلبی
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر مسعود امانلو،
دکتر علی خلج ،دکتر مهدی شفیعیاردستانی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر احمد
بیطرفانرجبــی ،دکتر امید ســبزواری ،دکتر
سعید بالالیی
گروه آموزشی :داروسازی هستهای
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی Ph.D
تاریخ ارایه پایاننامه99/03/20 :
شماره پایاننامه :پ ـ 433
هیئت داوران :دکتر خســرو عبــدی ،دکتر
علیرضا فرومدی ،دکتــر محمدرضا روئینی،
دکتر رضا نجفی ،دکتر ثریا شاهحسینی ،دکتر
فریبا جوهریدها ،دکتر محسن امین (نماینده
آموزش)

سلول رسیده و با اتصال زیر واحد بتای گلیکوپروتئین
اریتروپوئیتین با سیگنالینگ مسیرهای مختلف باعث
حفظ هموستاز سلول میشــود .هدف این مطالعه
سنتز پپتید تغییریافته  pHBSPمشتق از زیرواحد β
اریتروپویتین و نشاندارسازی آن با تکنسیوم 99m-
جهت تشخیص ایسکمی بافت قلب در مراحل اولیه
میباشد.
ابتدا جهت افزایش لیپوفیلســتی پپتید ،مشــتق
اسید آمینه  Fmoc-Lys (Dabcyl)-OHسنتز شد
و همراه فنیلآالنین موقع ســنتز پپتید بر پایه فاز
جامد با استراتژی  Fmocبه ترتیب جایگزین اسید
آمینههای آرژنین و آالنین شدند .همچنین دندریمر
پلیاتیلن گلیکول سیترات نسل دوم سنتز شده بعد
از خالصســازی با کیسه دیالیز هم قبل از اتصال
به پپتید هم بعد از اتصال به پپتید مورد بررسیهای
بار ،ســایز و اندازه قرار گرفــت .به منظور ردیابی
پپتید ،از رادیونوکلئوید تشخیصی تکنسیوم 99m-
جهت نشانداریسازی بهینه p-NH2-Bn-DTPA-
 (Dabcyle-Lys6,Phe7)-HBSPو PEGylated
dendrimer-G2-(Dabcyle-Lys6,Phe7)-

خالصه

بیماریهــای قلبی ـ عروقی یکی از مهمترین و
اولین عامل مرگ و میر در دنیا به حســاب میآیید.
بهطوری که ایسکمی و ســکتههای قلبی یکی از
مهمترین این بیماری محســوب میشود .بنابراین،
دانشــمندان تالش کردن تا روشهای تشخیصی
به موقع و زود هنگامی ماننــد تصویربرداریهای
مولکولی با اســتفاده از رادیوایزوتوپها را بررســی
کنند .گیرندههای  EPOR-BcRیه هترودیمر هستند
که در هنگام بروز هیپوکســی و ایسکمی به سطح
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 pHBSPاســتفاده و خلوص رادیوشیمیایی توسط
 TLCمــورد ارزیابی قــرار گرفــت .ویژگیهای
برونتنی رادیوپپتیدها شامل :حاللیت چربی به آب
( ،)Log Pپایداری ترکیبات سنتز شده در برابر پالسمای
تازه انسان و طبیعی سالین ،آزمون سمیت ترکیب

PEGylated dendrimer-G2-(Dabcyl-

 Lys6,Phe7)-pHBSPدر رده سلولی
و میزان تمایل به اتصال به رده سلولی  H9c2در
شرایط هیپوکســی ارزیابی گردید .در آخر بررسی
توزیع زیســتی و تصویربرداری روی رت سالم و
HEK-293

تهیهکننده :فاطمه امینی

مبتال به ایســکمی قلبی انجام شــد .مشتق اسید
آمینــه  Fmoc-Lys (Dabcyl)-OHبــا راندمان
1
واکنــش  75درصد شــد و بــه روش HNMR
و  ESI-Massتأییــد شــد .پس از فرآینده ســنتز
و خالصســازی پپتیدها توســط  HPLCتهیهای
ساختار آنها توسط  ESI-Massو  FT-IRتأیید شد.
همچنین دندریمر پلیاتیلن گلیکول سیترات ()G2
با راندمان  80درصد ســنتز شده اندازه آن نزدیک
 nm93و بــار آن  -3/2بود .همچنین بعد اتصال
دندریمر پلیاتیلن گلیکول سیترات ( )G2به پپتید
بــا راندمان واکنش  75درصد ،ســایز و بار آن به
ترتیب به  nm120و بار آن  -8/9رســید .سمیت
کونژوگــه دندریمر ـ پپتید در مقدار  1/6میلیگرم
بر میلیلیتر در  24و  48ساعت بعد از انکوباسیون
بود .ساختارهای پپتید ـ شالتور و دندریمر ـ پپتید
به ترتیب با خلوص رادیو شیمیایی  97درصد و 94
درصد بهوسیله تکنســیوم  99m-نشاندار شدند.
هــر دو ترکیب از پایداری قابل قبولی در عرض 6
ساعت در مجاورت سرم و نرمال سالین برخوردار
بودند .تمایل رادپپپتیدها به گیرنده  EPOR-BcRدر
سطح سلولهای  H9C2بهطور بسیار معنیداری
باال بود ( .)p<0/001نتایج مربوط به توزیع زیستی
و تصویربرداری در رت مبتال به ایسکمی قلبی30
دقیقــه بعد از تزریق برای هــر دو ترکیب گویای
تجمع باال اکتیویته در ناحیه ایســکمی قلبی بود.
بهطوری که برای رادیو پپتید ـ شالتور معادل ID/
 80/3gو بــرای رادیو پپتید ـ دندریمر 3/62ID/g
بــود .بهدلیل ماهیت اندازه رادیو پپتید ـ دندریمر و
برداشت آنها بهوســیله سیستم رتیکولوآندوتلیال
طحال و کبد بهعنوان نقاط داغ دیده شدند .در مورد

رادیو پپتید ـ شالتور تجمع باال در سه عضو مثانه،
طحال و کبد دیده شــد که نشانگر مسیر دفعی و
متابولیســمی این ترکیب میباشــد .بهدلیل نتایج
مناسب بهدست آمده برونتنی و درونتنی ،این دو
ترکیب میتوانند بهعنوان رادیو داروی اسپکت برای
تشخیص زودرس ایسکمی بافت قلبی با حساسیت
باال ،جهت افزایش شانس زنده ماندن این بیماران
در آینده بهکار برده شوند.
واژگان کلیدی

دندریمر ،شالتور ،پپتید ،SPPS ،ایسکمی قلبی،
نشاندارسازی ،تکنسیوم  ،99m-توزیع زیستی

دانشجو :دکتر مهدی دوستیتلگرد
عنــوان پایاننامــه :طراحــی و ســاخت
داربستهای نانولیفی حاوی نانوذرات حامل
ژن جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان
استاد  /اساتید راهنما :دکتر حمید اکبریجور،
دکتر احسان سیدجعفری ،دکتر ایمان شعبانی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر احسان عارفیان،
دکتر محسن امینی ،دکتر یاسر عبدی
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گروه آموزشی :زیست مواد دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی Ph.D
تاریخ ارایه پایاننامه99/04/04 :
شماره پایاننامه :پ ـ 435
هیئت داوران :دکتر محمدسعید سعیدی ،دکتر
بهمن زینعلی ،دکتر ناصر استاد ،دکتر مهدی
خوبی ،دکتر اســماعیل حریریان ،دکتر مزدا
رادملکشــاهی ،دکتر محســن امین (نماینده
آموزش)
خالصه

هــدف از انجــام این مطالعه طراحی و ســاخت
داربســتهای نانولیفی حاوی نانوذرات حامل ژن به
منظور بهکارگیری در مهندسی بافت استخوان است.
در این پژوهش نانوذرات حامل ژن (دندریپلکسهای
پلیآمیــدو آمین BMP-2/پالســمید) بــا دو روش
پیپتینگ و میکروفلوییدیک تهیه شــد .مشخصات
ذرات اعــم از اندازه و توزیع ذرات با روش پراکندگی
نــوری دینامیکی و ســمیت ذرات تولیدی با آزمون
 MTTمورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمون
سمیت سلولی نشان داد در ذرات تهیه شده با هر دو
روش ،با باال رفتن نسبت نیتروژن حامل به فسفات
پالسمید ،سمیت افزایش یافت و ذرات تهیه شده با
روش میکروفلوییدیک ،سمیت کمتری از خود نشان
دادند .همچنین ارزیابی اندازه ذرات تولیدی با روش
پراکندگی نوری دینامیکی نشان داد که ذرات تولید شده
بهواسطه میکروفلوییدیک ،اندازه کوچکتر داشتند و
توزیع اندازه آنها نیز یکنواختی باالتری دارد .بهعنوان
مثال ،در نسبت نیتروژن به فسفات  ،10ذرات تولیدی
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با میکروفلوییدیک ،میانگین اندازه در حدود 210±16
نانومتر و میانگین توزیع اندازه  0/2 ± 0/01دارند ،حال
آن که ،این مشــخصات ذرهای در ذرات تهیه شده با
روش پیپتینگ به ترتیب  218 ± 30و 0/38 ±0/09
است .ارزیابی بیشتر نانوذرات تهیه شده در تراشه ،با
میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی
اتمی نشان داد ،این ذرات اندازه در حدود  70نانومتر
را دارا هستند .در این مطالعه با استفاده از پلیمرهای
پلیال ـ الکتیک اســید و پلیاتیلن اکسید و با روش
الکتروریسی داربستهایی حاوی نانوذرات دندریپلکس
به همراه هیدروکســی آپاتیت تهیه شــد .ســاختار
داربستهای تولید شده و میزان تخلل آنها با استفاده
از میکروســکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این آزمون نشان داد که افزودن پلیاتیلن
اکسید به داربستها موجب افزایش اندازه قطر الیاف
میشود .ارزیابی مقاومت مکانیکی داربستها نشان داد
که پلیاتیلن اکسید موجب باال رفتن کرنش شکست
داربســتها میگردد و افزودن نانوذرات هیدروکسی
آپاتیت و دندریپلکس به داربســتها سبب باال رفتن
شکنندگی و کاهش کرنش شکست داربستها شد.
مطالعات سلولی اعم از انجام آزمون سمیت سلولی،
ارزیابی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز ،آزمون سنجش
محتوای کلسیم و آزمون  Real-time PCRبه منظور
ســنجش بیان ژنهای آلکالین فسفاتاز ،استئوپنتین
و  BMP-2روی سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت
چربی کشت شده روی داربستها انجام گرفت .نتایج
آزمون سمیت سلولی نشان داد بارگیری دندریپلکسها
در داربستها زندهمانی را کاهش داد و اضافه کردن
هیدروکسی آپاتیت و پلیاتیلن اکسید به داربستها
موجب باال رفتــن زندهمانی شــد .همچنین نتایج

تهیهکننده :فاطمه امینی

آزمونهای ارزیابی فعالیت آنزیم آلکالین فســفاتاز،
سنجش محتوای کلسیم و  Real-time PCRتوانایی
داربستهای حاوی نانوذرات و پلیاتیلن اکسید را در
تمایز ســلولهای بنیادی به استئوبالستها موفق
نشان داد بهگونهای که داربستهای حاوی نانوذرات
موجب افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز ،رسوب
بیشتر ترکیبات معدنی کلسیمدار و بیان باالتر ژنهای
آلکالین فسفاتاز ،استئوپنتین و  BMP-2در مقایسه با
پلیت کشت سلول و داربستهای پلیالکتیک اسید
و پلیالکتیک اسید/پلیاتیلن اکسید شدند .بنابراین،
بهنظر میرسد داربست پلیالکتیک اسید/پلیاتیلن
اکســید حاوی نانوذرات دندریپلکس و هیدورکسی
آپاتیت میتواند بهعنوان داربستی مناسب در مهندسی
بافت استخوان بهکار رود.
واژگان کلیدی

 BMP-2پالسمید ،دندریپلکس ،میکروفلوییدیک،
الکتروریسی ،داربست پلیالکتیک اسید  /پلیاتیلن
اکسید

دانشجو :دکتر مریم مناجاتی

عنوان پایاننامه :سنتز و بررسی خصوصیات
نانوژلهــای ) P(HPMAm-b-PEGحاوی
ال ـ آسپاراژیناز
استاد  /اساتید راهنما :دکتر رسول دیناروند،
دکتر علیمحمد تمدن
استاد  /اساتید مشــاور :دکتر غالمحسین
یوسفی ،دکتر سمیراالسادات ابوالمعالی
گروه آموزشی :نانو فناوری دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی Ph.D
تاریخ ارایه پایاننامه99/04/02 :
شماره پایاننامه :پ ـ 436
هیئت داوران :دکتر سیما صدرای ،دکتر حمید
اکبریجور ،دکتر ســیمین داداشزاده ،دکتر
سلیمان محمدیسامانی ،دکتر فاطمه اطیابی،
دکتر خسرو عبدی (نماینده آموزش)
خالصه

در مطالعــه حاضــر با هدف افزایــش پایداری
فیزیکوشــیمیایی ،بهبود فارماکوکینتیک و کاهش
ایمنیزایی  ASNaseاز مزدوجسازی با هموپلیمر
) ،P(HPMAکوپلیمــر ) P(HPMA-MPEGAو
احتباس در ساختار نانوژلهای مزدوج P(HPMA-
 MPEGA)-ASNaseبــا بیسسیکلودکســترین
استفاده شــد .پس از ساخت موفقیتآمیز منومر و
پلیمریزاسیون به روش  ،RAFTبهینهسازی اتصال
شــیمیایی پلیمرها به  ASNaseصورت گرفت .در
مرحله بعد ،با تشکیل کمپلکس مهمان ـ میزبان،
نانوهیدروژلهای سودوروتاکســان متشــکل از
دو ماده زیستســازگار بیس سیکلودکســترین و
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 P(HPMA-MPEGA)-ASNaseســاخته شــد.
آنالیزهــای  DSC، TGA، XRDو  FTIRتداخــل
زنجیره  PEGبا بیسسیکلودکســترین و تشکیل
ســاختار سودوروتاکســان را تأیید کرد .محصول
نانوژل بیسسیکلودکســترین ال ـ آســپاراژیناز
در شــرایط بهینه هموژن بوده ،کــروی و دارای
میانگین اندازه ذرهای متوســط در محدوده 100
تا  200نانومتر اســت .مطالعات پایداری نشان داد
که ال ـ آســپاراژیناز اصالح شــده با )P(HPMA
و ) P(HPMA-MPEGAو ASNase bisCD
 nanogelدر مقایســه با ال ـ آســپاراژیناز ساده
از پایــداری باالتری در برابر تریپســین ،دماpH ،
و فرآینــد ذوب ـ انجماد برخوردار اســت .مطالعه
درونتن حاکی از افزایــش نیمه عمر دارو ،بهبود
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P(HPMA)-

 ASNase، P(HPMA-MPEGA)-ASNaseو
 ASNase bisCD nanogelدر مقایســه با ال ـ
آسپارژیناز آزاد است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که مزدوجهای )P(HPMA)، P(HPMA-MPEGA
و نانوژل بیسسیکلودکســترین ال ـ آســپارژیناز
پتانسیل باالیی جهت اســتفاده در بالین دارد که
نیازمند تحقیقات بیشتر است.
واژگان کلیدی

ال ـ آســپاراژیناژ ،پلیهیدروکســی پروپیــل
متاکریالمیــد ،پلیمریزاســیون  ،RAFTنانوژل،
سودوروتاکسان

