تازههای پایاننامههای دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهیهکننده :فاطمه امینی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره پایاننامه5845 :
هیئــتداوران :دکتــر محمدرضــا دلنوازی،
دکتر مونا ســلیمی ،دکتر عفت سوری (نماینده
آموزش)

دانشجو :غزل السادات هاشمی
عنــوان پایاننامــه :تعیین مؤثرترین فرکشــن

فعال از ریزوم شــقاقل ایرانی Polygonatum

 orientaleبر مهاجرت و رشد سلول فیبروبالست
موشی ) (NIH/3T3در محیط برون تنی
استاد  /اساتید راهنما :دکتر حمیدرضا ادهمی،
دکتر پریسا سرخیل
استاد  /اساتید مشاور :دکتر مریم بعیری
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/11/15:

خالصه:
شــقاقل ایرانــی Polygonatum orientale
 .Desfاز تیره مارچوبــه ) (Asparagaceaeبوده و
به ُمهرســلیمان نیز معروف میباشد .در طب سنتی
برای ریزوم این گیاه خاصیت ترمیم زخم قائل بودند
و هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کاربرد ســنتی این
گیاه بهعنوان التیامدهنده زخم میباشد .گیاه پس از
جمعآوری ،شناسایی ،خشک و خرد شد و عصارههای
کلروفرمی ،اتیلاستاتی و متانولی تهیه گشت .برای
تعیین مقدارمصرف غیرســمی آزمون سمیت سلولی
) (MTTو سپس آزمون «سنجش زخم خراشیافته»
برای ارزیابی بهترین عصاره در میزان رشد و مهاجرت
ســلولی بر روی ســلولهای فیبروبالســت موشــی
) (NIH/3T3انجام شــد .بر اســاس نتایج بهدست
پیدرپی 375
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آمــده مؤثرترین عصاره در میــزان تکثیر و مهاجرت
سلولی فراکشنه و ساب فراکشنه گردید و در آخر ماده
مؤثره با کمک کریستالیزاسیون جدا و شناسایی شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشــان داد که  )1عصاره
متانولی و فراکشــنها و سابفراکشــنهای آن اثر
قابلمالحظــهای نســبت به گــروه کنتــرل بر روی
مهاجرت ســلولهای فیبروبالســتی دارنــد ولی اثر
قابلمالحظهای نســبت به گروه کنترل بر روی رشد
سلولهای فیبروبالستی در بازه آزمایش شده ،ندارند.
 )2شناســایی ساختار نشــان داد که ترکیب مؤثره در
این عصاره ساکارز بوده که یک دیساکارید است و
خاصیت ترمیم زخمی دارد.
واژگان کلیدی :شقاقل ،سلول فیبروبالست،
ترمیم زخم ،سنجش زخم خراشیافته

دانشجو :حسنی واسعی
عنــوان پایاننامه :بررســی اثــرات ضدالتهاب

کومارینهای جداشده از گیاهان بر سلولهای
RAW 264.7
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استاد /اساتید راهنما :دکتر زهرا توفیقی ،دکتر
محمدحسین قهرمانی
استاد /اساتید مشاور--- :
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/11/08:
شماره پایاننامه5846 :
هیئــتداوران :دکتر محمد شــریفزاده ،دکتر
عباس حاجی آخوندی ،دکتر ســعید گودرزی،
دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)
خالصه:

التهاب کنترل نشده را میتوان علت اصلی برخی
بیماریهای مزمن از قبیل آرتریت روماتویید ،دیابت،
آلزایمر ،ســرطان و  ...معرفی نمود .بهمنظور بررسی
اثرات ضدالتهــاب کومارینهای استخراجشــده از
گیــاه  Ferulago trifida Boiss.از ســلولهای
ماکروفاژ موشــی که توسط لیپوپلیساکارید تحریک
شده بودند ،استفاده شد .میزان کاهش واسطههای
التهابــی از قبیل PGE2 ،IL-1ββ،TNFααو  NOبه
کمک تســت االیــزا و روشهای شــیمیایی صورت
گرفــت .همچنین اثــرات ضــددردی و ضدالتهابی
برخی ترکیبات به کمک تســت فرمالین و کاراژینان
در موش سنجیده شد .بنابر یافتههای مطالعه برخی
کومارینهای استخراجشــده ،میــزان تولید  NOرا
در ســلولهای ماکروفاژ موشــی کاهــش دادند .دو
ترکیــب  Suberosinو  Oxypeucedaninتولید
 PGE2را مهــار کرده بودند .در میــان این ترکیبات
 Oxypeucedaninباعث کاهش فاکتورهای پیش

تهیه کننده :فاطمه امینی

التهابی نیز شــده بود .دو ترکیب Oxypecedanin

و  Suberosinدر تســت کاراژینان تا ســه ســاعت
بعــد از شــروع التهاب ،بهتر از ایندومتاســین ظاهر
شــدهبودند .همچنین درد حاد در تســت فرمالین را
کاهش داده بودند.

واژگان کلیــدی :کوماریــن،RAW 264.7 ،
سیستوکین ،Ferulago trifida Boiss. ،ضدالتهاب

دانشجو :سارا سلیمی
عنوان پایاننامه :ساخت نانوذرات HKUST-1

از نــوع چارچوبهــای فلز آلی حــاوی داروی
ضدسرطان و بررسی آزمودنهای برونتنی آن
اســتاد /اساتید راهنما :دکتر رســول دیناروند،
دکتر علیرضا عباسی
استاد /اساتید مشاور :دکتر ریحانه ورشوچیان
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/10/30:
شماره پایاننامه5847 :
هیئتداوران :دکتر مهســا رضایــی ،دکتر یلدا

حســین زاده اردکانی ،دکتر طیبه تولیت ،دکتر
محمدحســین قهرمانــی ،دکتر عفت ســوری
(نماینده آموزش)
خالصه:

داروی -5فلوئورویوراســیل یکــی از داروهــای
متداول شــیمیدرمانی اســت که کاربرد وسیعی از
جمله اســتفاده در درمان سرطان ســینه را دارد اما
نیمهعمر کوتاه و عوارض و سمیت باالی آن استفاده
آن را محــدود میکنــد .از ایــن رو ،در دارورســانی
-5فلوئورویوراسیل از سیستمهای متنوع دارورسانی
نوین کمک گرفته میشــود تا کنترل رهایش دارو و
معایب آن را جبران کند.
در سالهای اخیر یکی از ترکیبات مورد پژوهش
در حــوزه دارورســانی نویــن چارچوبهــای فلز آلی
) (MOFمیباشند؛ یکی از ساختارهای مشهور سنتز
شــده HKUST-1 ،نامیده شده که دارای ساختاری
متخلخل ،زیســتتخریبپذیری و با سمیتی پایینتر
نسبت به سایر چارچوبهای فلز آلی به علت حضور
فلز زیست سازگار مس میباشد.
در ایــن مطالعــه نانــوذرات  HKUST-1در دمای
محیط ساخته شد و سپس کیفیت ساخت آن از لحاظ
اندازه ،بلورینگی بررســی شــد و صحت ســاخت آن
توسط  FT-IRو آزمون  PXRDموردبررسی قرار گرفت.
پس از آن در مرحله بعد بارگذاری -5فلوئورویوراسیل
در نانــوذرات  HKUST-1انجام شــد و جهت بهینه
کردن میزان بارگــذاری دارو برخی از پارامترها نظیر
نسبت دارو به حامل ،تغییر حالل و استفاده از حامل
در دو فرم فعال و فعال نشده مورد آزمایش و بررسی
پیدرپی 375
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قرار گرفت .پس از بارگذاری شناسایی نانوذرات توسط
 FT-IR ،TGA ،PXRD ،DLSو  SEMبررســی شــد
و ســپس میزان درصد بارگذاری دارو محاســبه شد.
نانــوذرات  HKUST-1با وجود داشــتن ویژگیهای
قابلتوجه ذکر شده ،در محیط مایی پایداری مناسبی
از خود نشان نمیدهد .از این رو ،پوششهای زیست
سازگاری همچون پلوکسامر  188و آلبومین بهعنوان
پوشــش و محافظ در محیط مایی موردبررســی قرار
گرفــت؛ تا بتوان ایــن چارچوب فلز آلــی را بهعنوان
یک حامل دارویی مؤثر معرفی نمود .ســپس ساختار
نهایی توســط آزمونهــای  TGA ،FT-IR ،SEMو
 TEMســنجیده شــد .پس از آن میزان آزادســازی
دارو از حامل محاســبه شد .عالوه بر آن سمیت نانو
ساختارها بر سلولهای ســرطان سینه )،(MCF-7
در مقایســه با نانوذرات حامل پوشــش داده شــده و
همچنین داروی آزاد ،توسط تست  MTTموردبررسی
قرار گرفت .میزان برداشت سلولی نانو حامل پوشش
داده شــده نیز توسط آزمون فلوسایتومتری و تصاویر
میکروسکوپ کانفوکال بررسی شد.
با تغییــر پارامترهای دخیــل در بارگذاری ،درصد
بارگــذاری داروی  5-Fuدر ایــن  HKUST-1در این
پژوهش به نسبت باالتر از سایر پژوهشهای مشابه
به دســت آمده و پلوکســامر  188بهعنوان پوشــش
مناسبی جهت حفظ اندازه نانوذرات حامل معرفی شد.
بدین صورت که طی آزادسازی دارو در محیط مشابه
مایعات بدن انسان ،حامل دچار تخریب و آزادسازی
ناگهانی دارو نشود.
بــا توجه به نتایــج حاصل ،پایدارســازی نانوذرات
 HKUST-1توســط پلوکســامر  ،188روشــی موفق
بود که اســتفاده از این حامل را در دارورسانی میسر
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میســازد .میزان بارگذاری دارو نتایج ســلولی نشان
داد که نانــوذرات Fu.HKUST-1 ،Poloxamer-5
را میتوان بهعنوان سیســتم دارورسانی مؤثر جهت
سرطان سینه معرفی نمود.
واژگان کلیدی :دارورسانی نوین؛ سرطان؛ نانوذرات
HKUST-1؛ پلوکسامر 188؛ -5فلوئورویوراسیل

دانشجو :سامان قدس
عنــوان پایاننامــه :بررســی فارماکولــوژی ـ

شــبکهای زنجبیل در دیسمنوره و بررسی اثر بر
آنزیمهای التهابی
اســتاد /اســاتید راهنما :دکتر محمدحســین
قهرمانی ،دکتر لقمان فیروزپور
استاد /اســاتید مشاور :دکتر ناهید رهبر ،دکتر
یزدان عسگری
گروه آموزشی :سمشناسی ـ داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/11/28:
شماره پایاننامه5848 :

تهیه کننده :فاطمه امینی

هیئتداوران :دکتر تهمینه اکبرزاده ،دکتر زهرا
توفیقی ،دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)

واژگان کلیدی :دیســمنوره اولیــه ،اندومتریوز،
زنجبیل ،هستیشناسی )(Gene Ontology

خالصه:

دیســمنوره اولیــه بهعنــوان یکــی از شــایعترین
علتهــای مراجعه خانمهــای جوان به پزشــک و
اندومترویوز بهعنوان شایعترین عامل دیسمنوره ثانویه
بــا خطرات رخــداد مجدد موجبــات کاهش کیفیت
زندگــی را در بســیاری از خانمها فراهم میســازند.
زنجبیل در مطالعات گوناگون انســانی بهبود عالیم
در دیسمنوره اولیه را نشان داده است .در این مطالعه
ً
بر آن شــدیم با توجه به پاتولوژی نســبتا مشــابه این
بیماریهــا با روشــی جامعنگر به نــام فارماکولوژی
شبکهای به بررسی نحوه درمانگری زنجبیل بپردازیم.
در این مطالعه با جستوجو در پایگاههای داده،
گیرندههــای درگیــر در این بیماریهــا و ترکیبات
شــیمیایی زنجبیل را استخراج کردیم .با مطالعات
داکینــگ مولکولی به بررســی نحــوه فعالیت این
ترکیبات روی گیرندههای این بیماریها بهصورت
جداگانــه پرداختیــم .در نهایت ،با روش ســاخت
شــبکه و آنالیز شــبکه به مطالعه دادههای نهایی
پرداختیم.
زنجبیل با مهــار فرآیندهــای التهابی ،افزایش
خونرســانی بــه بافت هــدف و کاهــش انقباض
عضــات صاف رحمی در درمان دیســمنوره اولیه
مؤثر میباشــد .با توجه به مکانیسمهای ذکر شده
در درمــان اندومتریوز اثرگــذاری این گیاه دارویی
در درمــان اندومتریوز نیازمند مطالعات انســانی و
حیوانی بیشــتری برای نتیجهگیری میباشد.

دانشجو :محمدعلی ابراهیمی
عنــوان پایاننامــه :طراحــی و روانســنجی

ابزار ســنجش جــو آموزشــی دوره تحصیالت
تکمیلی ) (PhDرشــته داروسازی و بهرهگیری
از آن جهت ســنجش جو آموزشی در دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اســتاد /اســاتید راهنما :دکتر اکبر عبداللهی
اصل ،دکتر آیین محمدی
استاد /اساتید مشــاور :دکتر شکوفه نیک فر،
دکتر علیرضا وطن آرا
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/11/28:
شماره پایاننامه5850 :
هیئــتداوران :دکتــر نیایش محبــی ،دکتر
فاطمه سلیمانی ،دکتر عفت سوری (نماینده
آموزش)

پیدرپی 375
33572
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خالصه:

یکــی از مهمتر یــن عوامــل تعیینکننــده
موفقیــت کوریکولــوم آموزشــی ،جو آموزشــی
اســت و یکــی از رایجترین ابزارهای ســنجش
جو آموزشــی ،پرسشــنامه  DREEMمیباشــد.
مهمتریــن هــدف ایــن مطالعه ،طراحــی ابزار
ســنجش جو آموزشــی ،مخصوص دوره PhD
داروســازی بود .بدیــن منظور ابتدا پرسشــنامه
دریم ترجمه شــد و سپس پس از حذف و اضافه
شــدن تعدادی از سؤاالت توسط پنل استادان،
و سنجش شاخص و نسبت روایی محتوا ،روایی
پرسشــنامه تایید شــد .بــا پرسشــنامه نهایی که
شــامل  35ســؤال ،در  5حیطه بود ،ســنجش
جوآموزشــی دوره  PhDدانشــکده داروســازی
تهــران انجام شــد که در ایــن مرحله  106نفر
از دانشــجویان ســال دوم به باال پرسشنامه را
تکمیل نمودند .جوآموزشــی دوره فوق  118از
مجمــوع  175امتیــاز و مطلوب گزارش شــد.
گرچه پاســخ تعدادی از ســؤاالت نیز نشــان از
وجود مشــکالتی داشــت .جو آموزشی ادراک
شــده توســط مــردان و زنــان و همچنیــن جو
آموزشــی گرو ههــای آموزشــی مختلــف مورد
مقایســه قرار گرفت .پایایی پرسشــنامه نیز تایید
شــد .همچنین در تحلیل عاملی ،تعداد  5عامل
اســتخراج شــد کــه  %69.72از واریانــس را
تبییــن میکــرد و بدین ترتیب روایی ســاختاری
پرسشــنامه (مهمترین نوع روایی) نیز تایید شد.
واژگان کلیدی :جو آموزشی ،تحصیالت تکمیلی
داروسازی ،علوم پزشکی تهران
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دانشجو :مهشید طهماسبی
عنوان پایاننامه :ســاخت و بررســی نانوذرات

گرافن اکساید پوشیده شده با پلیاتیلن ایمین و
دکستران تیوله به منظور انتقال ژن miR-145
در درمان سرطان کولون
استاد /اساتید راهنما :دکتر رسول دیناروند
استاد /اساتید مشاور---- :
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/10/07:
شماره پایاننامه5851 :
هیئتداوران :دکتر فرناز میرزا زاده ،دکتر طیبه
تولیت ،دکتر یلدا حسین زاده اردکانی ،دکتر روح
اله حسینی ،دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)
خالصه:

سازی فرموالسیون
نتایج این پژوهش مبنی بر بهینه ِ
نانوذرات گرافن اکســاید و افزایش
و روش ســاخت
ِ
جذب سلولی و انتقال کارآمد ژن  ،miR-145کاهش
رشــد ســلولهای ســرطانی ،طراحی حامل ایمن و

تهیه کننده :فاطمه امینی

نانــوذرات گرافن
کارآمد بــرای انتقال ژن به کمک
ِ
اکساید پوشیده شــده با پلیاتیلن ایمین و دکستران
ِ
تیوله در مقایســه با سایر سامانههای غیر ویروسی بر
پایه گرافن بوده اســت ،در این راســتا ،پوشش دادن
کمپلکس گرافن اکسایدـ پلیاتیلن ایمین با دکستران
تیوله منجر به بهبود خواص فیزیکو شیمیایی نانوذره
و کاهش سمیت سلولی شده است.
روکش کردن کمپلکس گرافن اکسایدـ پلیاتیلن
ایمین با دکستران تیوله ضمن بهبود خواص فیزیک
و شیمیایی نانوذره باعث بهبود پایداری آن ،افزایش
بارگذاری ژن و کاهش ســمیت سلولی میشود ،این
مهــم میتواند ما را در طراحی و بهبود ســامانههای
ســمیت حداقل که
ژن کارآمد و
ِ
ســنتتیک با انتقال ِ
از چالشهــای بزرگ پیش روی ژندرمانی اســت،
یاری کند.
واژگان کلیدی :گرافناکســاید ،درمان سرطان،
دکستران تیوله ،پلیاتیلنایمین ،ژندرمانی ،انتقال ژن

دانشجو :مهدی یار امانی تهرانی
عنــوان پایاننامه :تهیة نانوذرات اکســید آهن

با پوشــش غشای پالکتی و تأثیر آن روی هاله
پروتئینی اطراف
اســتاد /اساتید راهنما :دکتر رســول دیناروند،
دکتر محمد رئوفی
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتر محمدحسین
قهرمانی
گروه آموزشی :نانوفناوری دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/12/04:
شماره پایاننامه5852 :
هیئــتداوران :دکتــر فاطمــه اطیابــی ،دکتر
محسن امینی ،دکتر حمید اکبری ،دکتر عفت
سوری (نماینده آموزش)
خالصه:

نانوســامانهها را میتوان بهعنوان یکی از تحوالت
بزرگ در علوم و فناوری دارویی محسوب کرد ،چراکه
دارورســانی بهینه و
میتوانند تا حد زیادی به دغدغه
ِ
هدفمند پاســخ بدهند اما همچنان نیاز به بهبود این
کاهش
هدفمندی احســاس میشود .یکی از
عوامل ِ
ِ
کارآیی این ســامانهها این اســت که هنــگام ورود به
ِ
گــردش خون،پروتئینهای پالســما به ســطح این
ِ
ســامانهها اتصال یافته و یک هاله پروتئینی پیرامون
سامانه تشــکیل میدهد .در برخی پژوهشها از این
سلولی
ایده استفاده شده است که نانوذرات را با اجزای
ِ
خود بدن ،مانند گلبول قرمز ،پالکت و ...بپوشانند تا
ِ
کار
شناسایی این سامانهها توسط بدن بهعنوان بیگانه ِ
ِ
دشوارتری شده و طول عمر سامانهها در گردش خون
افزایش یابد .در این پژوهش نانوذرات اکســیدآهن،
پیدرپی 375
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که قابلیت هدایت مغناطیســی نیز دارند ،با غشــای
چشــم سیســتم
پالکتی پوشــش داده شــد تا هم از
ِ
پالکتی
ایمنی پوشــانده شــود ،هم به علــت ماهیت
ِ
آنها ،هدایتاش به بافتهای آسیبدیده و سرطانی
شــدن این ســامانه
بهبود یابد .پس از تایید پوشــیده
ِ
توسط غشای پالکتی ،بررسی شد که این پوشش چه
پروتئینی اطراف سامانه داشته است.
تأثیری روی هاله
ِ
مشاهده شــد که وجود غشای پالکتی روی سامانه،
بهطــور قابلمالحظهای در میــزان و ترکیب درصد
پروتیینهای موجود در هاله پروتئینی تأثیرگذار است.
روش به
همچنین مشخص شد که روش روی ذرهای ِ
نســبت بهتری برای هضم پروتئین و تجزیه و تحلیل
پروتئینهای موجود در نمونهها است.
واژگان کلیدی :نانــوذرات ،پروتیین کرونا ،هاله
پروتئینی ،هدفنمدسازی دارو ،نانوذرات اکسید آهن،
پالکت ،هضم پروتئین

دانشجو :مریم قره شیخ لو
عنــوان پایاننامــه :تهیــه و ارزیابــی برون تن

نانوذرات سم بوتولینوم توکسین تیپ A
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اســتاد /اساتید راهنما :دکتر رســول دیناروند،
دکتر نوید گودرزی
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتر محمدحسین
قهرمانی ،دکتر فاطمه اطیابی
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارائه پایاننامه1399/12/12:
شماره پایاننامه5855 :
هیئتداوران :دکتر نازنین شعبانی ،دکتر ملیحه
برازنده تهرانی ،دکتــر زهرا توفیقی ،دکتر طیبه
تولیت ،دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)

خالصه:

در ایــن مطالعه از توالیهای خاصی از پپتیدهای
نفوذکننده به ســلول جهت ســاخت کمپلکسهای
نانوذرهای حاوی بوتولینوم توکســین اســتفاده شده
اســت .این کمپلکسهای نانوذرهای ســاخته شده
نسبت به فرموالسیونهای حاوی بوتولینوم توکسین
به تنهایی ،نفوذپذیری بیشتری به داخل سلول داشته
و طول اثر بیشتری نیز خواهد داشت و به دنبال آن با
کاهش دفعات تزریق عوارض جانبی ناشی از تزریق
مکــرر این دارو کاهش مییابد .ایــن ذرات به روش
خود متصل شونده و توســط ایجاد برهمکنشهای
الکترواســتاتیک بیــن بخشهــای دارای بار مثبت
پپتید نفوذکننده به ســلول و بخشهــای دارای بار
منفی بوتولینوم توکسین و در دمای آزمایشگاه ساخته
میشود .تأثیر فاکتورهای مختلف مانند نوع حالل،
نسبت غلظتی پپتید حامل به داروی بارگذاری شده،

تهیه کننده :فاطمه امینی

روش ســاخت و زمــان انکوباســیون روی تشــکیل
کمپلکسهای نانوذرهای ساخته شده با اندازهگیری
و بررســی پارامترهایی مانند سایز ،ضریب پراکندگی
ذرهای ،مورفولوژی ،پایداری ،سمیت سلولی ،مقدار
و نحوه بازجذب سلولی موردبررسی قرار گرفت.
واژگان کلیــدی :پروتییــن ،پپتیــد ،بوتولینــوم
توکســین ،دارورســانی ،پپتید نفوذکننده به ســلول
)(CPP

دانشجو :دکتر سرور صادق مالواجرد
عنوان پایاننامه :دارورسانی کورکومین به مغز

با اســتفاده از نانو ذرات لیپیدی جامد ) (SLNو
ارزیابی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک دارو
در مدل حیوانی
استاد /اساتید راهنما :دکتر حمید اکبری جور،
دکتر مهرداد حمیدی ،دکتر محمد شریفزاده
استاد /اساتید مشاور :امیر آزادی
گروه آموزشی :نانو فناوری دارویی
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارائه پایاننامه98/06/20:

شماره پایاننامه :پ – 451
هیئــتداوران :دکتر کتایون درخشــنده ،دکتر
ژاله ورشوســاز ،دکتر ناصر استاد ،دکتر رسول
دینارونــد ،دکتر فاطمه اطیابــی ،دکتر ملیحه
برازنده تهرانی (نماینده آموزش)
خالصه:

ويژگیها و پيچيدگیهای خاص مرتبط با سيستم
اعصــاب مرکزی ســبب شــده اســت که بــا وجود
پيشرفتهای فراوان در عرضه و توسعهسامانههای
دارورســانی به اين سيستم ،هنوز شاهد عدم درمان
مناسب برای بسياری از بيماریهای مغز و اعصاب
از جمله بیماری آلزایمر در جهان باشيم .به کارگیری
سیســتمهای نانوذرهای یکــی از رویکردهای اخیر
برای غلبه بر مشــکالت دارورسانی به مغز میباشد.
نانــو ذرات میتوانند بهعنوان حامل برای حملونقل
مولکولهای فعال در سراســر سد خونی مغزی و در
نتیجــه ،کاهش ســمیت و بهبود اثربخشــی درمان
عمل کنند .در سالهای اخیر نانوذرات با پایه لیپیدی
( SLNو  )NLCبهعنــوان حاملهای دارویی جهت
انتقــال عامل درمانــی به مغز و عبور از ســد خونی
مغزی توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .از سویی
دیگر کورکومین بــه دلیل ویژگیهای منحصربهفرد
خود عالوه بر خواص آنتیآمیلوییدی و آنتی پروتئین
تــاو هیپرفســفریله شــده ،دو عارضــه پاتولوژیکــی
اصلی آلزایمر ،دارای اثر ضدالتهابی و ضد اســترس
اکسیداتیو نیز میباشد که در درمان آلزایمر میتواند
بســیار مفید باشــد .با این وجود ،کاربرد کورکومین
بــه دلیــل طبیعت هیدروفــوب و نامحلــول در آب،
پیدرپی 375
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بســیار محدود میشود .یک روش برای غلبه بر این
محدودیت تهیه نانو ذرات بارگیری شده با کورکومین
است که باعث افزایش پراکندگی زیستی و فراهمی
زیســتی کورکومین و همچنین غلبه بر متابولیسم و
حذف سریع آن میشود .در این تحقیق ،هدف تهیه
نانوذرات با پایه لیپیدی انباشــته شــده با کورکومین
با اســتفاده از یک روش تهیه ســاده ،بــا کارآیی باال
و کنتــرل ســایز جهت غلبه بر ســد خونــی مغزی و
دارورسانی کورکومین به مغز است .جهت دستیابی
بــه این منظور ،کورکومین در نانوذرات لیپیدی جامد
) (SLNsو حاملهای لیپیدی نانو ســاختار )(NLCs
بارگیری شد .راندمان بارگذاری کورکومین در SLNs
و  NLCsبه ترتیب برابر  %82±0/49و %94±0/74
حاصل شد .نتایج حاصل از مطالعات فارماکوکینتیک
پس از تزریق داخل وریدی کورکومین ) (4mg/kgدر
موشهای صحرایی نشــان داد که استفاده از Cur-
 NLCدر مقایسه با کورکومین آزاد و  ،Cur-SLNتجمع
کورکومین در مغز را بــه میزان قابلتوجهی افزایش
میدهد .نتایج حاصل از کالریمتری حرارتی و پراش
اشــعه  Xنشــان داد که کورکومین در پایــه لیپیدی
بهصورت آمورف پراکنده شــده است .تصاویر حاصل
از میکروســکوپ الکترونی روبشــی اندازه نانو ذرات
( )100-200و شکل کروی آنها را تایید کرد .مطالعه
مهار رادیکال آزاد نشــان داد که فرایند آمادهســازی
تأثیری بر خاصیت آنتیاکســیدانی کورکومین ندارد.
همچنیــن نقش مؤثــر  NLCدر انتقــال کورکومین
بــه مغز با مشــاهده کاهــش پارامترهای اســترس
اکسیداتیو ،گونههای فعال اکسیژن ،پراکسیداسیون
لیپید و نســبت ) ،(ADP/ATPدر بافت هیپوکامپ
و بهبــود حافظــه مکانی مدل حیوانــی آلزایمر تایید
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شد .مطالعات بافتشناسی توانایی  Cur-NLCرا در
کاهــش پالکهای آمیلوییدی در مدل حیوانی تایید
کــرد .نتایج ایــن مطالعه اســتفاده از نانوحاملهای
لیپیدی را در افزایش عبور کورکومین از ســد خونی
مغــزی و کاربرد آن در درمان بیماریهای سیســتم
اعصاب مرکزی را امیدبخش نشــان میدهد .از این
رو ،مطالعات بیشــتر در این زمینه الزم و ضروری به
نظر میرسد.
واژگان کلیــدی :آلزایمــر ،ســد خونی مغزی،
کورکومین ،نانو ذرات لیپیدی جامد ،حاملهای نانو
ساختار

دانشجو :دکتر زهرا محتشمی
عنــوان پایاننامه :طراحــی و ارزیابی ایمپلنت

قابــل تزریق آهســته رهش درون چشــمی از
داروی بودزوناید
استاد /اساتید راهنما :دکتر حمید اکبری جور،
دکتر مرتضی رفیعی تهرانی ،دکتر محمد ریاضی
اصفهانی
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتر فریــد عابدین

تهیه کننده :فاطمه امینی

درکوش ،دکتر رامک روحی پور
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلیPh. D :
تاریخ ارائه پایاننامه99/09/12:
شماره پایاننامه :پ – 452
هیئتداوران:

خالصه:

دارورسانی به ویتره به دلیل وجود موانع مختلف از
قبیل ســد خونی شبکیه و اپیتلیای داخل چشمی در
مقایسه با دارو رسانی به بقیه بخشهای چشم پیچیده
و بحثبرانگیــز اســت .هدف این تحقیق ،ســاخت
ایمپلنــت قابل تزریــق و زیســتتخریبپذیر داخل
ویتره از جنس پلیمر پلی هیدرو کسی بوتیرات والرات
اوی بودزونایــد بهعنــوان یــک گلوکورتیکویید با اثر
ضدرگزایی باالتر از دگزامتازون و همچنین بررسی
اثــر متغیرهــای مختلف مثل نســبت وزن مولکولی
پلیاتیلن گالیکول و مقدار هیدروکسی والرات موجود
در پلی هیدرو کســی بوتیرات کوالرات روی پروفایل
آزادســازی دارو در محیــط داخل و برون تن اســت.
ایمپلنتهای حاوی بودزوناید با فرموالســیونهای
مختلــف به پیشــنهاد نرمافزار بهینهســازی دیزاین
اکســپرت با روش ذوب و قالبگیری ساخته شدند.
آزادســازی دارو در دو محیط برون تن بافرفســفات
حاوی هیالورونیک اســید و اگار و داخل ویتره چشم
خرگــوش برای  4مــاه اندازهگیری شــد .نمونههای
جمعآوریشــده از دو محیط بــا روش کروماتوگرافی
مایع آنالیز شدند .براساس این پروژه و نتایج آنالیزهای
انجام شده ،در درجه اول میزان هیدروکسی والرات و
سپس نسبت وزن مولکولی پلیاتیلن گالیکول روی

سرعت آزادسازی و میزان آزادسازی به یکباره ابتدایی
دارو تاثیرگذارند البته با ضرایب متفاوت .نتایج اصل از
آزادسازی دارو در چشم خرگوش حاکی از آن است که
بودزوناید در مقادیر اندک به بخشهای دیگر چشم از
قبیل ناحیه قدامی و جریان خون هم نفوذ کرده است.
واژگان کلیدی :بودزوناید ،هیدروکســی بوتیرات
ک و والرات ،ایمپلنت داخل چشمی ،تزریق داخل ویتره

دانشجو :دکتر زهرا گودرزی
عنوان پایاننامه :طراحی مدل دینامیکی جهت

بررسی پیامدهای حاصل از ایجاد دسترسی به
فناوریهای نوظهور دارویی در ایران
اســتاد /اســاتید راهنما :دکتر اکبــر عبدالهی
اصل ،دکتر شکوفه نیکفر
استاد /اســاتید مشــاور :دکتر عباس کبریایی
زاده ،دکتر رضا یوسفی زنوز
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو

مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارائه پایاننامه99/11/01:
شماره پایاننامه :پ – 453
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هیئــتداوران :دکتر نــادر توکلی ،دکتر فاطمه
ســلیمانی ،دکتــر محمدرضا خوشــایند ،دکتر
حمیدرضا راســخ ،دکتر فرشــاد فاطمی ،دکتر
ســیمین دشــتی خویدکی (نماینــده آموزش)
درکوش ،دکتر رامک روحی پور
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارائه پایاننامه99/09/12:
شماره پایاننامه :پ – 452

هیئتداوران:

خالصه:

دارو بهعنــوان یکی از مهمتریــن ابزارها در تأمین
سالمت بیماران نقش غیرقابلتردید در نظام سالمت
کشور ایفا میکند و تأمین این کاالی استراتژیک در
اولویت نظام دارویی کشــور قرارگرفته است .با توجه
به ایــن که مداخــات دارویی ازجملــه مهمترین و
تأثیرگذارترین مداخالت در حوزه ســامت به شــمار
مــیرود ،از این رو ،اســتفاده از آنهــا باید بر مبنای
شواهد قوی و باکیفیت صورت پذیرد .عالوه بر این،
بــا توجه به وجــود ذینفعان مختلف در حــوزه دارو،
بهمنظور جلوگیری از اتالف منابع ،باید توافق نظر در
تصمیمگیری ورود یک فناوری جدید از دیدگاههای
گوناگون وجود داشــته باشــد .از این رو ،امروزه یک
مشــکل خاص در مدلهای تصمیمگیری پیرامون
فناوریهای جدید ،وجود پیچیدگیها و سناریوهای
بزرگ در حال توســعه اســت به همین دلیل اســت
مدلهای شبیهســازی دینامیک بهطور فزایندهای
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در ارزیابیهای فناوری رو به افزایش اســت .در این
مطالعه با استفاده از مرور جامع متون و بحث گروهی
متمرکز ،عوامل مهم و متغیرهای تأثیرگذار در ایجاد
دسترســی بــه فناوریهای نوین دارویی اســتخراج
گردید ،سپس در چارچوب تفکر سیستمی و با استفاده
از ابزار سیســتمهای دینامیکی مدلســازی شــد.
آنگاه با اســتفاده از نرمافزار شبیهسازی VENSIM
شبیهسازیشــده و مــورد آزمون قــرار گرفت .مدل
طراحیشده برای افق زمانی دهساله ()1397-1407
برای سه داروی انتخابی مورد پایلوت قرار گرفت .در
نهایت ،سیاستهای اصالح و بهبود تدوین و پیشنهاد
گردید .پس از مدلسازی نقاط اهرمی ارائهشده برای
مســأله عبارت بودند از :سیاست تعیین مقدار نیاز به
عرضه دارویی ،واردات و تولید دارو ،میزان شــیوع و
بروز بیماری ،پوشش بیمهای داروها ،پایداری بیمار در
درمان .تعیین مقدار عرضه نیاز به دارو تعیین میکند
که چه مقدار از واردات و یا تولیدات دارو صورت پذیرد.
در واقع ،مقدار تقاضــا و الگوی مصرف دارو با توجه
به حجم شــیوع بیماری در کشور تعیینکننده مقدار
عرضــه خواهد بود .از این رو ،مقدار عرضه بر میزان
موجــودی و زنجیره تأمین تأثیرگــذار بود .از طرفی،
پایــداری درمان بیمار به همراه تمایل به پرداخت آن
روی مصرف و میزان تقاضا قابلتوجه بود .عالوه بر
این ،قیمت دارو سیاســتهای تأمین مالی مواردی
بودند که عالوه بر تأثیرگذاری بر پرداخت جیب بیمار
و در نهایت ،هزینههای بیماران و نظام ســامت ،با
افزایــش توانایی و تمایل خریــد روی تقاضا درمان و
مصرف تأثیر مستقیم داشت.
روش ارزیابی فناوری سالمت مرسوم نشاندهنده

تهیه کننده :فاطمه امینی

بخشــی از اثرات دسترســی به دارو بــر نظام دارویی
و بخــش درمان میباشــد .در حالی کــه ابعاد مهم
دیگــری نیز وجود دارد که باید در تصمیمگیریهای
مختلــف در خصوص فناوریهای نوین مد نظر قرار
گیرد .اســتفاده از مدلهای شبیهســازی دینامیکی
ایــن ظرفیــت را در اختیار قرار میدهد کــه فراتر از
محاســبه هزینه ـ اثربخشی و مزیتهای بالینی آن،
به بررسی دقیقتر داروهای نوین بهعنوان یک عامل
اثرگذار بر سیســتم دارویی و درمانی کشور پرداخت.

چنین محاسباتی که در ادبیات نوین با عناوینی نظیر
 Pro-HTAو یا  Early HTAنیز تبیین شــده است،
در زمان ورود فنــاوری نوین به فرآیند درمان موجب
میشــود که بتــوان با انجــام تغییراتــی در مدیریت
ی نوین به بهبود ارزش پولی فناوری
دسترسی به فناور 
کمک کرد.
واژگان کلیدی :فناوریهای نوظهور ،مدلسازی
دینامیک ،ارزیابی فناوری سالمت ،داروهای نوین
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