تازههای پایاننامههای دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهیهکننده :فاطمه امینی

کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجو :آرمین رفیعزاده اوجقاز
عنوان پایاننامه :بررســی اثــرات خوابآوری
و آرامبخشــی و ســمیت حــاد عصارههــای
مختلف ریشه گیاه (گل صد تومانی) در حیوان
آزمایشگاهی
�Paeonia daurica subsp. macrophyl
�la (Syn: P.daurica subsp. wittman
)niana

استاد  /اساتید راهنما :دکتر حمیدرضا منصف
اصفهانی ،دکتر ســیده نرگس ساداتی لمردی،
دکتر محمد شریفزاده
استاد  /اساتید مشاور :دکتر مهدی وزیریان

56

سال سیویکم  .شماره  . 9آذر 99

پيدرپي 369
35053

گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه98/10/18 :
شماره پایاننامه5783 :
هیئــت داوران :دکترحمیدرضا دلنوازی ،دکتر
محمدحســین قهرمانــی ،دکتر زهــرا توفیقی
(نماینده آموزش)
خالصه

گیـ�ا ه �Paeonia daurica subsp. wittman

( nianaگل صد تومانی) از خانواده Paeoniaceae

بومــی نواحــی مدیترانه ،مناطق نیمه گرمســیری و
معتدل و شمالی آسیا و در قسمتهای شمال غربی
آمریکا میباشــد .ریشه گیاه در تیر ماه  1394و پس
از پایــان زمان گلدهی گیاه از ارتفاعات جنوبی البرز
جمعآوری و پس از قطعهقطعه شــدن ،در مجاورت
هــوای آزاد و در ســایه خشــک شــدند .همچنیــن
نمونهای از گیاه مورد شناسایی قرار گرفت .در مرحله
اول مقــدار مصرف ســمیت حاد عصاره تــام گیاه به
وســیله تزریق داخل صفاقی به موشهای ســوری

 NMRIبه روش کاربر تعیین گردید .همچنین اثرات
خــوابآوری و آرامبخشــی عصاره آبــی ،عصاره تام
هیدروالکلی و فرکشــنهای آن (هگزان ،کلروفرم و
متانول) گیاه به روش آزمون رایتینگ بررسی شد .بر
اســاس نتایج بهدســت آمده از تزریق داخل صفاقی
عصاره تــام هیدروالکلی ،مقدار مصرف ســمی گیاه
 ۱۰۵۷mg/kgمیباشــد .در بررســی آماری اثرات
خوابآوری گیاه مشخص شد عصارههای هگزانی،
کلروفرمی ،متانولی و آبی با  p<0.001مؤثرتر بودهاند.
همچنین در بررسی مدت زمان خواب القا شده همه
گروهها غیر از فرکشن متانولی ،حداقل در یک مقدار
مصرف نســبت به گروه کنترل منفی مؤثرتر بودهاند
که فرکشــن کلروفرمی در مقدار مصرف 200mg/
 kgبا  p<0.001نسبت به کنترل منفی بیشترین اثر
را دارا میباشد.
واژگان کلیدی

،Paeonia daurica subsp. wittmanniana
عصاره ،اثر خوابآوری ،سمیت حاد

دانشجو :سیدعلیرضا خالقی

عنوان پایاننامه :بررســی سمیت حاد و تحت
مزمـ�ن عصاره تـ�ام برگ بـ�ه( (�Cydonia ob
 )lonjaبــه همــراه تعییــن مقدار فنــل تام آن
(مطالعه حیوانی)
استاد  /اساتید راهنما :دکتر زهرا توفیقی ،دکتر
مهدی وزیریان ،دکتر سیدناصر استاد
استاد  /اساتید مشاور---- :
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه98/10/29 :
شماره پایاننامه5789 :
هیئت داوران :دکتر سعید گودرزی ،دکتر راضیه
محمدجعفری ،دکتر خســرو م .عبدی (نماینده
آموزش)
خالصه

در این مطالعه ،میزان تام محتوی فنلی و سمیت
حاد و تحــت مزمن برگ  Cydonia Oblongaدر
 Ratنر و ماده مورد مطالعه قرار گرفته است.
تعییـ�ن محتوی تام فنلی با اسـ�تفاده از رو ش �Fo
 lin–Ciocalteuانجام شــد .برای تعیین ســمیت
حــاد 15 ،مــوش در ســه گروه بــا مقادیــر مصرف
مختلــف مــورد آزمایــش و نظــارت قــرار گرفتند.
در گــروه  1بــه  5موش بــه ترتیب مقادیــر مصرف
،3000mg/kg ،2000mg/kg ،1000mg/kg
 5000mg/kg ،4000mg/kgداده شــد .در گروه
 2بــه  5موش مقــدار مصــرف  5000mg/kgو در
گروه  3بــه  5موش مقدار مصــرف 6000mg/kg
داده شــد .این ســه گروه به مدت  48ســاعت مورد
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نظارت قرار گرفتند .در بررسی سمیت تحت مزمن 20
موش را به دو گروه تقســیم کرده ،به گروه اول مقدار
 1000mg/kgبهصــورت روزانــه به مــدت  45روز
دریافت کردند و گروه دوم در این مدت طبیعی سالین
دریافت نمود .مصرف غــذا و آب موشها ،تغییرات
وزن ،عوامل هماتولوژی ،بیوشیمیایی و بافتشناسی
(بافتهای کبد ،کلیه ،طحال و ریه) در این آزمایش
بهصورت دورهای اندازهگیری و بررسی میشد.
بر اساس نتیجه حاصل ،میزان محتوی تام فنلی
موجــود  8862/5میکروگــرم گالیک اســید بر گرم
عصاره محاســبه شد .در بررســی سمیت حاد ،هیچ
مــرگ و میر و یا رفتار خــارج عادتی از موشها دیده
نشــد .بر اساس نتایج ،هیچ مرگ و میری در بررسی
ســمیت حــاد در ماکزیمــم مقدار مصــرف دریافتی
( )6000 mg/kgدیده نشــد .همچنین در ســمیت
تحــت مزمن هیچ تفاوت معناداری در مصرف غذا،
تغییرات وزن ،عوامل هماتولوژی و بیوشیمیایی بین
گروه دریافتکننده بــرگ  Cydonia Oblongaو
گروه کنترل دیده نشد .هر چند در گروه دریافتکننده
عصاره برگ به ،میزان آب مصرفی بهطور معناداری
کاهش یافت .در ارزیابی بافتشناســی هیچ نکروز و
یا دژنراســیونی در بافتهای مورد بررسی دیده نشد.
بر اســاس نتایج حاصل ،میتوان اظهار داشــت که
عصــاره بــرگ  Cydonia Oblongaدر مصــرف
خوراکــی ،در مقدار مصرف  1000mg/kgدر ،Rat
نسبتا غیرسمی میباشد.
واژگان کلیدی

 ، Cydonia Oblongaبرگ به ،ســمیت حاد،
سمیت تحت مزمن ،هیستوپاتولوژی ،فنول تام
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دانشجو :فاطمه غالمیجالل
عنوان پایاننامه :بررســی و مقایســه ترکیبات
شــیمیایی نمونههای مختلــف مصطکی بازار
دارویی تهران و مقایسه آن با نمونه استاندارد
اســتاد  /اساتید راهنما :دکتر مهدی وزیریان،
دکتر علی قبادی
استاد  /اساتید مشاور---- :
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه98/11/12 :
شماره پایاننامه5792 :
هیئت داوران :دکتر مصطفی پیرعلی همدانی،
دکتــر زهــرا توفیقــی ،دکتــر مرتضــی پیرعلی
همدانی ،دکتر ملیحــه برازندهتهرانی (نماینده
آموزش)
خالصه

گیــاه مصطکی درختچهای اســت کــه تا  4متر
ارتفاع دارد .این گیاه در ایران نمیروید و در منطقه
ً
وسیعی از مدیترانه خصوصا یونان گسترش دارد .از
شــکافهای تنه درخت که بهطور طبیعی یا توسط
انســان ایجاد میشود ،الئورزینی بهصورت قطراتی

تهیهکننده :فاطمه امینی

خوشــبو خارج و در معرض هوا ســفت میشود که
به نام ماســتیک یا مصطکی مشــهور است .از نظر
شــیمیایی مصطکی یک اولئورزیــن و مخلوطی از
اســانس و ترکیبات رزینی است .میزان اسانس آن
حدود  2درصد و مهمترین مواد اسانســی آن شامل
آلفا و بتا پینن ،میرسن و کاریوفیلن است .مصطکی
در طب سنتی برای درمان سردرد ،سرگیجه ،سرفه
و خلط خونی کاربرد دارد .به هضم ،افزایش اشتها
و کاهش نفخ کمک میکند.
مطالعــات آزمایشــگاهی و بالینــی متعــدد اثــر
مصطکــی بــر درمــان زخمهــای گوارشــی و مهار
رشــد هلیکوباکتر پیلــوری ،اثرات آنتیاکســیدان و
ضدالتهــاب را اثبات کردهانــد .همچنین مصطکی
در کاهــش چربــی خــون مؤثر بــوده و بر سیســتم
قلبی ـ عروقی اثرات محافظتی دارد .مطالعات اخیر
اثر ضد سرطان آن را نیز اثبات کردهاند.
در ایــن مطالعه خــواص ارگانوولپتیک و ترکیبات
شیمیایی اسانس ســه نمونه مصطکی تهیه شده از
بازار دارویی تهران با مصطکی اســتاندارد دارای کد
هرباریومی مقایســه شــد .همچنین اسانس سقز با
نمونه اســتاندارد مصطکی مــورد قیاس قرار گرفت.
اســانسها به روش  Hydrostillationاستخراج و
به دستگاه  GC-MSتزریق شدند.
بــر مبنــای نتایج بــه دســت آمــده 32 ،ترکیب
در اســانس نمونــه اســتاندارد شناســایی شــد که
اصلیترین آنهــا آلفا پینن ،ترانس کاریوفیلن و بتا
میرســن بودند .دو نمونه تهیه شــده از بازار شامل
ترکیباتی بســیار متفاوت با نمونه اســتاندارد بودند.
نمونــه دیگری که از بازار تهیه شــده بود ،ترکیبات
نسبتا مشــابهی با نمونه استاندارد داشت اما درصد

ترکیبــات اصلی کمتر از اســتاندارد بــود .ترکیبات
اسانس مصطکی و سقز نیز مشابهتهایی داشتند.
در مجمــوع تفــاوت قابل توجهی در نــوع و میزان
ترکیبــات اغلــب نمونههای مورد مطالعــه با نمونه
اســتاندارد دیده شد که نشــاندهنده قابل اعتماد
نبودن ترکیباتی اســت که در حــال حاضر بهعنوان
مصطکی در بازار دارویی به فروش میرسند .نظارت
دقیــق بر منابع واردات این ترکیبات و کیفیت آنها
ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی

مصطکی ،اسانس ،آنالیز

دانشجو :مصطفی اکبریانی
عنوان پایاننامه :بررسی ارتباط مسیر پیامرسانی
میان پروتئین  ،RUNX3استروژن و پروژسترون
در سلولهای سرطان سینه
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتر محمدحسین
قهرمانی ،دکتر سید ناصر استاد
استاد  /اساتید مشاور---- :
گروه آموزشی :داروشناسی و سمشناسی

پيدرپي 369
35056

سال سیویکم  .شماره  . 9آذر 99

59

تازههای پایاننامههای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه98/11/27 :
شماره پایاننامه5793 :
هیئــت داوران :دکتــر نرگــس رحمانیان ،دکتر
راضیه محمدجعفری ،دکتر ضرغام سپهریزاده،
دکتر لطیفه نویدپور (نماینده آموزش)
خالصه

عوامل رونویسی  RUNXﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی
در ﻣﻬﺎر ﯾﺎ رشد ﺗﻮﻣﻮر شناخته میشوند،RUNX3 .
ﯾﮑﯽ از اعضای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ
ﺗﻮﻣﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میشــود.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  RUNX3دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و دﻣﯿﻦ
اﺳﺖ .مطالعه قبلی نشــان داده اســت که انتهای
آمینی این پروتئین اثرات مهار رشــد توموری دارد.
در اﯾﻦ پایاننامه مطالعــه اثر فرم پروتئین کامل و
بخــش  N-terminalآن روی رﺷــــﺪ ﺗﻮﻣﻮرهای
ســرطان ســینه و همچنین تاثیــرات دو هورمون
اســترادیول و پروژســترون بــر عملکــرد ایــن دو
قطعه بررســی شده اســت .این دو قطعه بهصورت
پالســمید به ســلولهای  MCF-7که گیرندههای
استروژن و پروژســترون را بیان میکنند ولی فاقد
 RUNX3هســتند انتقال داده شده و میزان بقا و
چرخه سلولی در حضور یا عدم حضور دو هورمون
استرادیول و پروژسترون بررسی شدند .هر دو قطعه
توانایــی کاهش بقای ســلولی و نیــز توقف چرخه
سلولی در فاز  G1در حضور و عدم حضور استروژن
داشتند .با این تفاوت که قطعه  N terminalبیش
از فــرم کامل پروتئین این اثرات مهاری را داشــته
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اســت .ایــن تفاوت اثــر میتواند بهعلت ســهولت
انتقال قطعه کوچکتر به هســته و یا اتصال بدون
ممانعت آن بــه  DNAو بهبود عملکرد آن بوده و
یا بهعلت شــباهت ســاختاری ایــن قطعه به دیگر
پروتئینهــای خانــواده  RUNXو تقلیــد عملکرد
مهارکنندگی تومور آنها باشد.
واژگان کلیدی

ســرطان ،RUNX3 ،اســترادیول ،پروژسترون،
مهارکننده تومور ،چرخه سلولی

دانشجو :محمد قلیزاده هشجین
عنوان پایاننامه :بررســی تأثیر عناصر آمیخته
بازاریابی ( )7Psبــر گرایش مصرفکنندگان به
برندهای  OTCایران
استاد  /اساتید راهنما :دکتر اکبر عبداللهیاصل
استاد  /اساتید مشاور :دکتر منا جابریدوست
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه98/11/30 :
شماره پایاننامه5794 :

تهیهکننده :فاطمه امینی

هیئت داوران :دکتر فاطمه سلیمانی ،دکتر فرید
عابدیندرکــوش ،دکتر محســن امین (نماینده
آموزش)
خالصه

این پژوهش جهت بررسی تأثیر عناصر آمیخته
بازاریابــی (  )7Psبر گرایــش مصرفکنندگان به
برندهــای  OTCدر ایــران انجام شــده اســت.
مطالعــه از نــوع توصیفــی پیمایشــی بــا اهداف
کاربردی اســت .برای ســنجش تأثیــر  7عنصر
آمیختــه بازاریابــی بــر گرایــش مصرفکنندگان
 30ســؤال طراحی شــد که روایــی و پایایی آن
با اســتفاده از نظر اســاتید داروســازی و ضریب
آلفای کرونباخ مورد بررســی و تأیید قرار گرفت.
با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه حداقل
 683نفــر تعییــن گردید .ســپس بــا نمونهگیری
از نــوع تصادفی ســاده در سرتاســر ایران 693
پرســشنامه تکمیل گردید .تأثیر هر هفت عنصر
آمیختــه بازاریابــی بــر گرایــش مصرفکنندگان
تأییــد شــد .نتیجــه رتبهبنــدی عناصــر بــه این
صورت بود:
 1ـ ویژگیهای محصول ()Product
 2ـ فرآیندهای ارایه خدمات ()Processes
 3ـ روشهای ترویجی ()Promotion
 4ـ کارکنان و افراد ()People
 5ـ قیمت ()Price
 6ـ شــواهد و داراییهــای فیزیکــی (Physical
)Evidence
 7ـ زنجیره تأمین و مکان (.)Place

توجه به اهمیت ویژگیهای محصول ،فرآیندهای
ارایــه خدمــات ،روشهــای ترویجــی و همچنیــن
کارکنــان و افراد میتواند در گرایش مصرفکنندگان
بــه برندهای  OTCو بهبود وضعیت بازاریابی داروها
مؤثر باشد.
واژگان کلیدی

 ،OTCبرند ،عناصر آمیخته بازاریابی7Ps ،

دانشجو :محمدامین گودرزسرکانی
عنوان پایاننامه :تعیین بیومارکرهای التهابی در
بیماران دچار  Lumbar Disc Herniationو
ارتباط آن با پارامترهای اسپاینوپلویک ساژیتال
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر مجتبــی
مجتهدزاده ،دکتر مرتضی فقیهجویباری
اســتاد  /اساتید مشــاور :دکتر نیایش محبی،
دکتر شهرام اویسقرن
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/02/10 :
شماره پایاننامه5795 :
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هیئــت داوران :دکتــر خیراله غالمــی ،دکتر
فرهاد نجمالدین ،دکتر مهدی وزیریان (نماینده
آموزش)
خالصه
مقدمه

پارامترهای اسپاینوپلویک تعدادی زاویه و فاصله در
ستون فقرات هستند که نشانگر تعادل بدن میباشند.
نســبت نوتروفیل به لنفوسیت ( )NLRیک شاخص
التهابــی و بیانگر التهاب مزمن میباشــد .هدف از
این مطالعه اندازهگیری ،مقایسه و ارزیابی ارتباطات
پارامترهای اسپاینوپلویک و  NLRدر دو گروه بیماران
دچار فتق دیسک کمری و افراد سالم میباشد.
مواد و روشها

این پژوهش یک مطالعه مورد شــاهدی است که
روی  16بیمــار دچار فتق دیســک کمری و  11فرد
ســالم انجام شده اســت .بیماران و شاهدان از نظر
سن و  BMIمطابقت داشتند .همه افراد وارد شده در
مطالعه مورد تصویربرداری اشعه ایکس قرار گرفتند و
پارامترهای Lumbar Lordosis (LL)، Thoracic
�Kyphosis (TK)، Sacral Slope (SS)، Pelvic In
�cidence (PI)، Pelvic Tilt (PT)، Sagittal Ver

) tical Axis (SVAو
) Distance (SFDبــرای هر فرد اندازهگیری شــد.
همچنین از همه افراد وارد شده در مطالعه یک نمونه
خون وریدی گرفته و با استفاده از تعداد نوتروفیلها
و لنفوسیتهای خون  NLRمحاسبه شد و در نهایت
تمامی ارتباطات بین متغیرهای اندازهگیری شده مورد
ارزیابی قرار گرفتند.

Sacro-bicoxoFemoral
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نتایج

از بیــن پارامترهــای اســپاینوپلویک ،بهطــور
معنــیداری  LLو  TKدر بیمــاران مقادیــر کمتــر و
 PI ، PTو  SVAدر بیمــاران مقادیر بیشــتر نســبت
به گروه شــاهد داشــتند NLR .نیــز بهطور معنیدار
در بیمــاران بیشــتر از شــاهدان بــود .همچنیــن
 NLRبــا  PTرابطــه مســتقیم و بــا  LLو  TKرابطه
معکوس داشت.
بحث و نتیجهگیری

در بیمــاران دچــار فتق دیســک کمــری بعضی
پارامترهــای اســپاینوپلویک تفاوتهای اساســی
با افراد ســالم دارند بهطوری کــه در بیماران  LLو
 TKمقادیــر کمتر دارند و در نتیجه انحنای ســتون
فقرات کمتر اســت .از سوی دیگر PI ،و  PTبهدلیل
تغییــرات لگنــی مقادیر بیشــتر دارنــد و  SVAنیز
بهدلیل انتقال قدامی مرکز ثقل بدن ،بیشــتر است.
همچنین  NLRکه بیانکننده التهاب مزمن اســت
در بیماران مقادیر بیشــتری دارد NLR .با  LLو TK
رابطــه معکوس و بــا  PTرابطه مســتقیم معنیدار
دارد که میتوانــد بیانکننده نقش التهاب در تغییر
آرایش آناتومیک بیماران دچار فتق دیســک کمری
باشــد .پارامترهــای اســپاینوپلویک ممکن اســت
در مســتعد کــردن ســتون فقرات به فتق دیســک
کمر نقش داشــته باشــند .ممکن اســت  NLRدر
پیگیــری وضعیــت التهابــی بیمــاران دچــار فتق
دیسک کمر نقش مؤثر داشته باشد.
واژگان کلیدی

فتق دیســک کمری ،پارامترهای اسپاینوپلویک،
تعادل ساژیتال ،نسبت نوتروفیل به لنفوسیت ،التهاب

تهیهکننده :فاطمه امینی

دانشجو :غزل صدقیانی تبریزی
عنوان پایاننامه :جداسازی و شناسایی ترکیبات
میوه کرفس بختیاری(  (�Kelussia odoratis
)sima Mozaff
استاد  /اساتید راهنما :دکتر مهناز خانوی ،دکتر
محمدرضا دلنوازی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر محمدرضــا
شمساردکانی
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/02/17 :
شماره پایاننامه5797 :
هیئــت داوران :دکتــر مهدی وزیریــان ،دکتر
تهمینه اکبرزاده ،دکتر خســرو م .عبدی ،دکتر
شــیما قــدری ،دکتر عفــت ســوری (نماینده
آموزش)
خالصه

گیــاه  Kelussia odoratissima Mozaffبــا
یاکلوس ،تنها گونه
نامهای فارسی کرفس بختیاری ِ

جنــس  Kelussiaو یکــی از گونههــای انحصاری
خانواده چتریــان در ایران اســت .علیرغم گزارش
اثــرات بیولـــوژیک مخـــتلفی از اندامهــای هوایی
کلوس ،مطالعات پیشین در ارتباط با میوههای گیاه
محــدود به ارزیابــی اثرات آنتیمیکروبی اســانس و
اثرات سایتوتوکسیک عصاره آن بوده است .همچنین
محتوای اسانس و اســیدهای چرب میوه گیاه مورد
آنالیز قرار گرفتهاست.
علیرغــم اســتفادههای دارویی گســترده از این
ذخیره ژنتیکی منحصر به فــرد ،تاکنون مطالعهای
در ارتباط با جداســازی و شناســایی ترکیبات حاصل
از فرکشــن قطبــی میــوه گیــاه صــورت نگرفتــه
اســت .بنابرایــن ،مطالعه حاضــر بر آن اســت تا با
جداســـازی و شناســایی ترکیبــات میوههــای گیاه
 kellusia odoratissimaبه تبیین پتانســیلهای
دارویــی و درمانی جدیدی بــرای میوههای این گیاه
دارویی بپردازد.
پــس از تهیــه میــوه گیــاه و شناســایی و اخذ کد
هرباریومی ( )PMPآن را توســط آســیاب برقی خرد
کــرده (حدود  1/5کیلوگرم) و در ســه نوبت با متانول
 100درصد ( 2×3لیتر) خیسانده شد و در مجاورت هوا
خشک گردید ( 201گرم) ،سپس این مرحله با متانول
 2×3( 3:7لیتر) تکرارگردید ( 69گرم) .پس از بررسی
TLCهایی با حاللهای هگزان اتیلاستات و کلرفرم
اتیلاستات و بررسی لکهها ادامه کار بر عصاره متانولی
صورت گرفت .عصاره متانولی بهصورت پیاپی با آب و
دیکلرومتان ( )1:1شستشو داده شد تا دو جز قطبی
و غیرقطبی آن از هم جدا شوند .سپس فاز آبی مرحله
قبل بهصورت پیاپی با بوتانول شستشو داده شد( ،وزن
عصاره بوتانولی  20/18گرم (عصاره اصلی).
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با اســتفاده از روشهای مختلــف کروماتوگراف 
ی
(کروماتوگرافــی ســتونی و ســفادکس  )LH20و
طیــف نگاری ( ¹H-NMRو  )¹³C-NMRو بررســی
فیتوشــیمایی فرکشن بوتانولی بهعنوان یک فرکشن
غنــی از ترکیبــات فنولــی ،منجربه جداســازی پنج
ترکیب فالوونوییدی با نامهایIsorhamnetin3- :
 O - r u t i n o s i d e ،I s o r h a m n e t i n - 3 - Oglucoronide ،Quercetin-3-O-glucoronide

 ،Isorhamnetin-3-O- glucosideeو �Querce

 tin-3-O-glucosideشد.
واژگان کلیدی

،Kelussia odoratissima Mozaff
فیتوشیمی ،کرفس بختیاری ،فتاالید ،آنتیاکسیدانی،
ضدمیکروبــی ،آنتیتومــور ،کاهنــده فشــارخون،
اسپاسمولیتیک ،آرامبخشی و ضدالتهابی ،فیتوشیمی

دانشجو :زهرا حبیبی
عنــوان پایاننامه :بررســی تقلبــات موجود در
زردچوبه با اســتفاده از روشهــای غیرمخرب
(اسپکتروسکوپی  )NIRو آنالیز دادهها با روش
کمومتریکس
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اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر منــان
حاجیمحمودی ،دکتر محمدرضا خوشایند
استاد  /اساتید مشاور :دکتر نفیسه صادقی
گروه آموزشی :کنترل غذا و دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه99/02/29 :
شماره پایاننامه5798 :
هیئت داوران :دکتر محسن امینی ،دکتر ملیحه
برازندهتهرانــی ،دکتــر عفت ســوری (نماینده
آموزش)
خالصه

از کمومتریکس و  NIRبهعنوان روشی قدرتمند،
مقــرون به صرفــه ،ســریع و غیرمخــرب میتوان
بــرای نظــارت و کنترل انــواع تقلــب (آرد گندم ،
پودر پوســت پســته و پودر نان خشک) در زردچوبه
اســتفاده کــرد .در این مطالعه ،طیــف  NIRاز 54
نمونــه تقلبــی اســتاندارد تهیه شــده و  100نمونه
خریداری شده از سوپرمارکت در ناحیه طول موجی
 4000 - 112000cmاندازهگیری شــد .طيفها
با استفاده از روشهای پیشپردازش مشتقگیری،
 SNVو  Detrendو ترکیبی از آنها بهبود یافتند.
پــس از آن ،از تجزیــه و تحلیــل مؤلفههای اصلی
( ،)PCAبــرای طبقهبنــدی نمونههــا بر اســاس
نوع تقلب اســتفاده شــد .مــدل توســعه یافته قادر
بــه طبقهبندی زردچوبه مخلوط با دقت بســیار باال
( 92درصد) بودند .پس از آن ،مدلهای رگرسیون
حداقل مربعات جزیی بر اســاس انواع روشهای
پیشپردازش برای تعیین کمیت پودر نان خشــک

تهیهکننده :فاطمه امینی

در نمونههــای تقلبــی ایجــاد گردید که بر اســاس
پارامترهــای آماری این مدلها مورد مقایســه قرار
گرفتند .انتخاب مدل بهینه از بین مدلهای تدوین
شده برای پیشگویی میزان تقلب نان خشک بر پایه
داشــتن  Rcو  Rpبیشــتر و  RMSECو RMSEP
کمتر انجام شد .کمتر بودن اختالف بین RMSEC
و  RMSEPنیــز در مرحله بعد مــد نظر قرار گرفت.
بنابراین ،میتوان از این روش با اطمینان باال برای
تشخیص تقلب در زردچوبه استفاده کرد.
واژگان کلیدی

تقلــب ،کمومتریکس ،اسپکتروســکوپی مادون
قرمز ،زردچوبه

دانشجو :دکتر روحاله مسلمی
عنوان پایاننامه :بررســی اثرتیامین تزریقی در
ً
پیشگیری از دلیریوم در بیماران شدیدا بد حال
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر حســین
خلیلیافوسی ،دکتر مصطفی محمدی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر نیایش محبی
گروه آموزشی :داروسازی بالینی

مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایاننامه98/11/13 :
شماره پایاننامه :ت 120 -
هیئت داوران :دکتر یونس پناهی ،دکتر محمد
عباســینظری ،دکتر آزیتا حاجحسینطالساز،
دکتر سیمین دشــتیخویدکی ،دکتر محمدرضا
دلنوازی (نماینده آموزش)
خالصه

دلیریــوم بعــد از عمــل جراحی گوارشــی یکی از
معضالت شــایع میباشــد که همراه بــا پیامدهای
بالینی بد میباشــد .تیامین یک کوفاکتور اساســی
در گلیکولیزیس ،اســترس اکســیداتیو و تولید ATP
و نوروترانســیمتر میباشد .در این مطالعه اثر بخشی
تیامین در پیشــگیری از دلیریوم بعد از عمل جراحی
بررســی شــد .این مطالعه از نــوع کارآزمایی بالینی
اســت .در  96بیمار کــه بهدنبال جراحی گوارشــی
 ICUدر پذیــرش میشــدند ،انجام گردیــد .بیماران
براســاس روش تصادفی بلوکهای چهارتایی به دو
گروه دریافت تیامین  200mgوریدی و گروه دارونما
(نرمال سالین) به مدت  3روز تقسیم شدند .دلیریوم
بیماران براساس  CAM-ICUهر  12ساعت به مدت
سه روز بررسی شد .در این مطالعه مشخص گردید که
میزان شیوع دلیریوم در بیماران دریافتکننده تیامین
نســبت به گروه دارونما بهطور معنیداری در روز اول
(8.3% vs 25%: or:0.27[95%CI:؛P=0/026
) ] 0.08-0.92و در روز دوم (;4/2% vs 20/8%
)or: 0.16[95%CI: 0.03-0.81];P=0/014
کاهش یافت .هرچند که مدت مکانیکال ونتیلیشن
پيدرپي 369
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و مدت بســتری در  ICUو میزان مصرف ضددرد از
نظر آماری بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشتند و
عارضه دارویی در رابطه با تیامین مشاهده نگردید .این
مطالعه نشان داد که تیامین میتواند برای پیشگیری
از دلیریوم در بیماران بعد عمل جراحی بهعنوان یک
دارویی سالم و کم عارضه مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی

دلیریوم ،تیامین ،جراحی دستگاه گوارشی

دانشجو :دکتر پریا بهاروند
عنوان پایاننامه :بررسی اثر ضدخارش مالتونین
روی بیماران همودیالیزی با خارش اورمیک در
طی مطالعه کارآزمایی بالینی
استاد  /اساتید راهنما :دکتر سها نمازی ،دکتر
محمدرضا عباسی
استاد  /اساتید مشاور----- :
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایاننامه99/02/30 :
شماره پایاننامه :ت 122-
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هیئت داوران :دکتر یونس پناهی ،دکتر شادی
ضیایی ،دکتر هوشیار هنرمند ،دکتر منیرالسادات
حاکمــی ،دکتر حســین خلیلیافوســی ،دکتر
ســیمین دشــتیخویدکی ،دکتر محمد اکرمی
(نماینده آموزش)
خالصه

مقدمه و هدف

خارش یکی از عالیم ناشــی از سموم اورمیک در
بیماران دیالیزی است .خارش ناشی از سموم اورمیک
میتواند باعــث اختالل در کیفیــت زندگی از جمله
خواب و میزان طول عمر بیماران شود و حتی بهدلیل
عدم تحمل بیمــاران منجر به پیوند زود هنگام کلیه
شود .با وجود مطالعات متفاوت و بررسی اثر داروهای
مختلــف روی خــارش همچنان داروی مناســب با
پروفایــل عوارض کم بــرای خارش وجود نــدارد .با
توجه بــه اختالل در مالتونین درونزاد متناســب با
میزان نارســایی کلیه و شــباهت مکانیســم خارش
اورمیــک با خارش  atopic dermatitisو تشــدید
شبانه هر دو که منجر به اختاللخواب میشود ،در
کنــار اثرات مثبت مالتونین از قبیل اثر ضدالتهابی،
ایمونومدوالتوری ،آنتیاکسیدانی ،نقش ضد دردی
از جمله در دردهای نوروپاتی ،کاهش فعالیت سیستم
رنین آنژیوتانســین درون کلیه ،اثرات مالتونین روی
ســلولهای مزانشــیمال در برابر ســموم اورمیک و
پروفایل ایمن مالتونین در بیماران با نارسایی کلیوی،
ایــن مطالعه جهت ارزیابی اثــر ضدخارش مالتونین
در کنترل خارش اورمیــک در بیماران همودیالیزی
طراحی شد.

تهیهکننده :فاطمه امینی

روش کار

مطالعــه کارآزمایی بالینی تصادفی ،دوســوکور و
متقاطع از تاریــخ تیرماه  1397تا بهمن  1397روی
بيماران سرپایی همودیالیزی با مشکل خارش ناشی
از ســموم اورمیــک که به بخــش دیالیــز در مراکز
درمانی بیمارســتان امام خمینی وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،بیمارســتان لبافینژاد وابسته
به دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی و مرکز
درمانــی خیریه غیاثــی مراجعه نمودند ،اجرا شــد.
بیماران بهصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و
یک گروه 2 ،عدد کپســول ژالتینی نرم مالتونین 5
میلیگرم با هم شبها و گروه دیگر  2عدد دارونما با
شکل مشابه برای دو هفته (فاز اول) مصرف کردند.
بعد از  1هفته دوره شستشو مجدد (فاز دوم) هر گروه
داروی گروه متقابل را برای  2هفته دیگر (فاز ســوم)
مصرف کردند .پرسشنامههای مقیاس بصری خارش
) ) ،( V i s u a l a n a l o g u e s c a l e ( V A S
پرسشــنامه  12ـ آیتمــی شــدت خــارش
(12-Item Pruritus Severity Scale (12-

)) PSSو وســعت خارش روی ســطح بدن به درصد
)) (Body Surface Area%(BSA%در ابتدا و پایان
هر فاز توســط بیماران پر شــد ( 4مرتبه) .همچنین
در حالت پایه دادههای دموگرافیک بیماران (ســن،
جنــس ،وزن) و شــرایط بالینی بیمــار (مدت زمان
دیالیــز ،نوع داروهای مصرفی و ســایر بیماریهای
همراه) ثبت و دادههای آزمایشگاهی (نمونه خونی)
جهت ارزیابی سطح سرم کراتینین خون ،اوره خون،
فسفر،کلسیم ،همگلوبین ،پالکت در ابتدا و انتهای
مطالعه و پروفایل آهن و سطح هورمون پاراتیرویید و
آلبومین در ابتدای مطالعه بررسی شدند.

یافتهها

در مجموع  39بیمار قادر به تکمیل مطالعه بودند.
طی مطالعه بر اســاس تحلیل طرح متقاطع ،داروی
مالتونیــن تأثیر معنیدار آمــاری در کاهش مقیاس
بصــری خارش (( VASبه میزان  3/21±3/33در
مقایســه با دارونما با میزان کاهشی 1/38±2/23
( ،)p-value= 0.015کاهــش نمــره  12-PSSبه
میزان  4/59±5/22در مقایسه با دارونما با میزان
کاهشی  )P- value=0.045( 2/08±4/35داشته
اســت ،در این مطالعه نیز مشــاهده گردید بر اساس
نتایج بهدســت آمده ،داروی مالتونین در مقایســه با
دارونما تأثیر معنیدار آماری در کاهش درصد وسعت
خارش ( )BSAبه میزان  19/10±30/31داشــت
این در حالی بود که میزان  BSAدر دریافتکنندگان
دارونما بهطور متوســط به میــزان 4/64±39/11
واحد افزایش پیداکرد (.)P-value=0.001
در این مدل ،با وجود اثر درمانی معنیداری داروی
مالتونیــن ،اثر دوره ( )period effectو اثر انتقالی
( )carryover effectدر مدلبنــدی هیــچ یک از
متغیرهای اصلی مورد مطالعه  VAS، BSAو 12-PSS
معنادار نبود (.)p-value>0.05
نتیجهگیری

مالتونین بهصورت معنیدار منجر به بهبود خارش
در بیماران همودیالیزی با خارش اورمیک شده است
(.)p-value<0.05
واژگان کلیدی

بیماران همودیالیزی ،خارش اورمیک ،مالتونین،
�Visual Analog Scale، -Item Pruritus Se
 verity Score 12و BSA
پيدرپي 369
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دانشجو :دکتر وحیده منتظرینجفآبادی
عنوان پایاننامه :ارزیابی و سنجش حساسیت
ســلولهای تومــورال و cancer stem cell
بیمــاران مبتــا به کارســینومای ســلولهای
ترانزیشنال مثانه در برابر داروی Cisplatin
اســتاد  /اساتید راهنما :دکتر سیدناصر استاد،
دکتــر محمــد حســینقهرمانی ،دکتــر ماندانا
حسنزاد
استاد  /اساتید مشاور :دکتر مجید صفوی
گروه آموزشی :سمشناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی Ph.D
تاریخ ارایه پایاننامه98/11/15 :
شماره پایاننامه :پ 432 -
هیئــت داوران :دکتــر جعفر آی ،دکتر شــهرام
اجتماعیمهر ،دکتر محمود قاضیخوانساری،
دکتــر علــی محمدشــریفی ،دکتــر فرشــاد
حسینیشــیرازی ،دکتر روحاله حســینی ،دکتر
حمیدرضا ادهمی (نماینده آموزش)
خالصه

ســیس پالتیــن یکــی از داروهــای اصلــی
مــورد اســتفاده در شــیمی درمانــی ســرطان
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مثانــه بــا مکانیســم تأثیــر روی  DNAاســت و
مقاومت به آن بســیار رایج اســت امــا همچنان
بهعنــوان خــط اول داروی شــیمی درمانــی در
درمــان تومورهــای جامد اســتفاده میگردد .به
منظــور غلبــه بر مقاومــت دارویی ،الزم اســت
یــک مارکــر پیشبینیکننــده تعیین شــود .این
مطالعــه بــه منظور انتخــاب بیومارکــر و آزمون
اســتاندارد ســلولی بــرای مطالعــات آیند هنگر و
 RCTجهــت بهبود پاســخ به درمان در ســرطان
مثانه ترانزیشــنال انجام شــده اســت .تعداد 12
بیمار براســاس معیارهای ورود و خروج انتخاب
گردیدنــد .در ابتــدا ســلولهایی تحــت عنــوان
)Cancer associated fibroblast (CAFs

از نمونههای تومور این بیماران استخراج گردید
و بــا مارکــر اختصاصی فیبروبالســت ســرطانی
(  )FSP1مــورد تأییــد قــرار گرفتنــد .در ادامــه
)Cancer Stem-Like Cells (CS-LCs

از تومــور بــا روش  MACSبراســاس مارکــر
 CD24+/+ CD44جــدا شــدند .بــا اســتفاده
از آزمــون  MTTبیمــاران مقــاوم و حســاس در
برابــر تیمــار با داروی ســیس پالتین شناســایی
و دســتهبندی شــدند .آپاپتــوز و توقــف ســیکل
سلولی نیز بررسی گردید .همچنین بیان ژ نهای
 ERCC1, MLH1, MSH2, CTR1در نمونههای
بافت تومور و  CAFsبا استفاده از تکنیک Real
 Time PCRبررسی گردید.
نتیجهگیری

ً
 microenvironmentتومــور خصوصــا
ســلولهای  CAFsنقــش مهمــی در مقاومت به
شــیمی درمانــی دارد .یافتههــای ما نشــان داده

تهیهکننده :فاطمه امینی

اســت کــه آزمــون  MTTمیتواند بهعنــوان یک
آزمون غربالگری اولیه جهت ارزیابی و شناســایی
بیماران مقاوم به داروی ســیس پالتین اســتفاده
شــود .همچنین بیــان ژنهای MLH1, MSH2,
 ERCC1میتوانند بهعنوان بیومارکر در مطالعات
بالینی جهت ارزیابی مقاومت و حساسیت بیماران
به داروی ســیس پالتین بررسی شوند.
واژگان کلیدی

 ،Cancer associated fibroblastســرطان
ترانزیشنال مثانه ،سیس پالتینNER pathway، ،
MMR pathway

گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی Ph.D
تاریخ ارایه پایاننامه99/02/29 :
شماره پایاننامه :پ 434 -
هیئت داوران :دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی،
دکتر مهدی وزیریان ،دکتر ســمیه اسماعیلی،
دکتر عبدالمجید آیتاللهی ،دکتر مهناز خانوی،
دکتر ملیحه برازندهتهرانی (نماینده آموزش)
خالصه

مقدمه و هدف

گیــا ه د ا ر و یــی بو مــز ا د مو ر خــو ش
( ،)Zhumeria majdaeمتعلق به خانواده نعناعیان
و تنهــا گونه جنس  Zhumeriaمیباشــد .تاکنون
مطالعات فیتوشــیمیایی و فارماکولوژیکی اندکی در
رابطه با این گیاه گزارش شــده اســت .هدف از این
مطالعه ،جداســازی و خالصسازی ترکیبات عصاره
مؤثر ضدانگلی میباشد.
روش کار

دانشجو :دکتر رضا زادعلی
عنــوان پایاننامــه :جداســازی و شناســایی
ترکیبــات ضدانگلــی گیــاه مورخــوش
()Zhumeria majdae
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر عبــاس
حاجیآخوندی ،دکتر صمد نژادابراهیمی
استاد  /اســاتید مشــاور :دکتر علی اسحاقی،
دکتر زهرا توفیقی

گیــاه مورخوش در اســفند  94از منطقه تنگه زاغ
بندرعبــاس جمعآوری شــد و پس از خشکشــدن
در ســایه ،بخشهای مختلف اندام هوایی (شــامل
برگ ،ســاقه و گل) و ریشه آسیاب گردید .در ادامه،
عصارهگیری ریشه و اندام هوایی این گیاه با استفاده
از حاللهــای هگــزان ،اتیلاســتات و متانــول به
روش پرکوالســیون صورت گرفت .پس از بررسی اثر
عصارههای بهدست آمده روی انگلها ی �Plasmo
dium falciparum، Trypanosoma brucei
 rhodesiense، T. cruziiو �Leishmania don
پيدرپي 369
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 ovaniمشــخص شــد که عصاره هگزانی ریشــه،
دارای فعالیت بیشــتری نســبت به ســایر عصارهها
میباشــد و بنابراین ،از این عصاره برای جداســازی
ترکیبات ،استفاده شد .برای جداسازی از تکنیکهای
کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال
( )HPLCاستفاده گردید .شناسایی ترکیبات خالص
شــده نیز با استفاده از تکنیکهای اسپکتروسکوپی
از قبیل دستگاههای طیف سنجی جرمی (،)Mass
رزونانــس مغناطیــس هســته ( )NMRیــک بعدی
و دو بعــدی انجام شــد .همچنین برای مشــخص
کردن پیکربنــدی مطلق این ترکیبات ،از دســتگاه
)Electronic Circular Dichroism (ECD

اســتفاده گردیــد .پــس از شناســایی ترکیبــات،
 I C 50آ نهــا برحســب میکرومــوالر روی
انگلهــای فــوق تعییــن و اندیــس گزینشپذیری
( )Selectivity indexنیز در مقایسه با سمیت روی
سلولهای میوبالست موش ( )L6محاسبه گردید.
یافتهها

از میان عصارههای بهدست آمده از ریشه و اندام
هوایی ،عصاره هگزانی ریشــه بیشترین فعالیت را بر
علیه انگلهای ذکر شده دارا بود .از عصاره هگزانی
ریشــه گیــاه مورخوش ،بیســت ترکیــب دیترپنی
که شــامل ســه ترکیب جدیــد ( )18 ،16 ،4و هفده
ترکیب شناخته شــده ( )17-20 ،5-15 ،1-3بود،
بهدســت آمد .از میــان ترکیبهای مــورد آزمایش،
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ترکیــب النوگــن  )20( Qبیشــترین فعالیت را علیه
 T. b. rhodensiensدارا بود و  IC50برابر با 0/13
میکروموالر و  SIبرابر با  15/40داشــت .در رابطه با
اثر ترکیبات جدا شــده روی  ،P. falciparumنتایج
نشان داد که ترکیبات فروجینول ( )9و  ∆9ـ دهیدرو
ـ فروجینول ( )12فعالیت بیشتری در مقایسه با سایر
ترکیبــات دارنــد و هــر دو دارای  IC50برابر با 0/9
میکرومــوالر و  SIبرابر با  15/60و 18/20بودند .در
رابطــه با فعالیت ضد انگلی ترکیبات جداشــده روی
 T.cruziو  L. donovaniنتایج نشان داد که هیچ
کدام از ترکیبات بررسی شده اثر قابل توجهی از خود
نشان نمیدهند.
نتیجهگیری

بــا توجه بــه دادههای بهدســتآمده میتوان این
چنین نتیجهگیری کرد که فعالیت باالتر ریشــه گیاه
 Z.majdaeنســبت به اندام هوایــی ،بهدلیل وجود
ترکیبــات دیترپنی در ریشــه این گیاه میباشــد و
بنابرایــن ،منظور درمــان بیماریهــای انگلی ذکر
شــده ،اســتفاده کرد .در نهایت میتوان این گیاه را
بهعنوان منبعی که دارای پتانسیل قابل توجهی برای
بررسیهای دارویی بیشتری میباشد ،معرفی کرد.
واژگان کلیدی

مورخــوش ،خانــواده نعناعیــان ،دیترپنهــا،
 Malariaو Trypanosoma

