تازههای پایاننامه دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان جلیلی باله
کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عملکــرد متابولیســمی کبــد در دیابــت نــوع I

دانشجو :سمیه کرمی
عنــوان پایاننامــه :بررســی تغییــرات فعالیــت
آنزیــم ( 2C11 CYP450اتولــوگ CYP2C9
انســانی) بــر اثــر ابتـا بــه دیابــت نــوع  Iدر مــدل
کبــد ایزولــه شــده مــوش صحرایــی و تاثیــر
اســتفاده از متفورمیــن و انس ـولین و یــا دارچیــن
( )Cinnamomum verumو انس ـولین در بهبود

اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر یلــدا
حســینزاده اردکانــی ،دکتــر محمدرضــا روئینی
استاد /اساتید مشاور- :
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/10 :
شماره پایاننامه5880 :
هیئــت داوران :دکتــر نویــد نیشــابوری نــژاد،
دکتــر زهــرا توفیقــی ،دکتــر فرهــاد نجمالدین،
دکتــر عفــت ســوری (نماینــده آمــوزش)
خالصه

مقدمــه :بیماــری دیابـ�ت یـ�ک اختــال مزمـ�ن
و متابولی��ک ب��ا عالم��ت ب��ارز ب��اال مان��دن قندخون
پی در پی  383
34385
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اسـ�ت .بـ�ه دلیـ�ل برــوز مشکــالت عروقـ�ی رونـ�د
ج��ذب ،توزی��ع و متابولیس��م در ای��ن بیمـ�اران
متفاــوت اسـ�ت و تغییرــات بیـ�ن فرــدی در ایـ�ن
افـ�راد مشــاهده میشـ�ود.
ب��ا توج��ه ب��ه نق��ش کب��د در متابولیس��م داروها،
بررس��ی تغییــرات میــزان فعالی��ت آنزیمهـ�ای
کبــدی در دیابـ�ت از اهمیـ�ت باالی��ی برخـ�وردار
اسـ�ت .آنزیـ�م  CYP2C9یکـ�ی از مهمتریـ�ن
آنزیمهـ�ای فـ�از  Iمتابولیسـ�م کبــدی اسـ�ت کـ�ه 20
درص��د از محتــوای آنزیمهـ�ای  CYPکب��د را تشـ�کیل
میدهـ�د و در متابولیسـ�م نزدیـ�ک بـ�ه  15درص��د از
داروه��ای رای��ج در ب��ازار داروی��ی نق��ش دارد.
در مطالع��ات صـ�ورت گرفتـ�ه روی تغییـ�رات
فعالیـ�ت آنزیمهــای س��یتوکرومی نظیـ�ر ،2C19
 2D6و ...در کبـ�د ایزولـ�ه شــده موشصحرایـ�ی
نشــان داده شــده کـ�ه میزــان فعالیـ�ت برخـ�ی
از آنزیمهــای متابولیســمی متعاقـ�ب ابتـلا بـ�ه
یگرــدد .در مطالعـ�ه
دیابـ�ت دس�تـخوش تغییـ�ر م 
حاضــر ،تغییرــات فعالیـ�ت آنزیـ�م CYP2C11
بهعنوــان اتولــوگ آنزیـ�م  CYP2C9انس��انی در
شصحرایــی ،متعاقـ�ب ابتـلا بـ�ه دیابـ�ت
کبـ�د مو 
موــرد بررسـ�ی قرــار خواهـ�د گرفـ�ت .همچنیـ�ن
در مطالعـ�ه حاضــر ،تاثیـ�ر مصــرف متفورمیـ�ن و یـ�ا
دارچی��ن نی��ز بهعنــوان دو مــاده کاهشدهنـ�ده
ندرمانی در فعالیـ�ت
التهــاب همزمــان بـ�ا انس��ولی 
آنزی��م مذکـ�ور بررس��ی خواه��د ش��د.
روش مطالع��ه :در ای��ن مطالع��ه از مـ�دل
شصحرای��ی ( )ratمبتـلا بـ�ه
حیوان��ی مو 
دیاب��ت نــوع  Iاستــفاده ش��د .تعـ�داد  20عـ�دد
شصحرای��ی ب��ا وزن در محـ�دوده  250تـ�ا
مو 
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 300گ��رم وارد مطالع��ه ش��ده و در  5گرــوه (دیابــت
نـ�وع  ،Iدیاب��ت نـ�وع  Iو دریافتکنن��ده انسـ�ولین،
دیاب��ت نـ�وع  Iو دریافتکننـ�ده متفورمی��ن و
انس�وـلین ،دیاب��ت نـ�وع  Iو دریافتکنندــه دارچیـ�ن
شه��ای کنت��رل) قرارداد هش��دند.
و انســولین ،مو 
نهـ�ای
پـ�س از گذشـ�ت  14روز از شــروع درما 
شه��ای صحرای��ی جراح��ی و
مربـ�وط ،کب��د مو 
ایزولـ�ه شــده و پرــوب دیکلوفنــاک بـ�ا غلظـ�ت 30
میکرومــوالر از آنه��ا بهصــورت یکطرف��ه عبـ�ور
دادهش��د .می��زان غلظ��ت دارو و متابولیت اصل��ی آن با
اســتفاده از روش دســتگاهی  HPLC-UVتعیی��ن ش��د.
یافتهها :نس��بت متابولیک��ی از ()0/0171±0/0009
در گــروه کنتـ�رل ب��ه ( )0/0075 ± 0/0008در
گـ�روه دیابت��ی تغیی��ر ک��رد (.)P-value >0/001
ای��ن نس��بت در گ��روه دریافتکنن��ده انسـ�ولین
ب��ه ( )0/0026 ±0/0003تغییـ�ر پیــدا کــرد
( .)P-value >0/001نس��بت متابولیک��ی در
گ�رـوه دریافتکنن�دـه انس��ولین و متفورمیــن 
بــه
( )0/0071 ± 0/0009رس��ید (.)P-value >0/001
ای��ن نس��بت در گ��روه دریافتکنن��ده انس��ولین و
دارچی��ن ب��ه ( )0/0177 ±0/0012افزای��ش پیـ�دا کـ�رد
(.)P-value <0/05
نتیجهگیــری :بهطــور کلـ�ی نتایـ�ج حاصـ�ل
از ایـ�ن مطالعـ�ه حاکـ�ی از کاهـ�ش عملکــرد آنزیـ�م
سـ�یتوکروم  CYP2C9متعاقـ�ب ابتـلا بـ�ه دیابـ�ت
نـ�وع  Iمیباشـ�د کـ�ه ایـ�ن امـ�ر ض�رـورت توجـ�ه
بـ�ه تغییرــات فعالیـ�ت آنزیـ�م موــرد نظـ�ر را بـ�ا
توجـ�ه بـ�ه تداخــات دارویـ�ی احتمالـ�ی روشـ�ن
میس��ازد .از ســوی دیگــر ،بازگشـ�ت فعالیـ�ت
آنزیمــی ،بـ�ه میـ�زان مشــاهده ش��ده در گـ�روه

مرجان جلیلی باله

کنت��رل سـ�الم ،متعاقـ�ب دارودرمانـ�ی همزمــان بـ�ا
متفورمیـ�ن و بـ�ه ویــژه دارچیـ�ن نیـ�ز دلیلـ�ی دیگـ�ر
بـ�ر لزــوم پایـ�ش م�دـاوم فعالیـ�ت آنزیمـ�ی در ایـ�ن
بیم�اـران بـ�ه منظــور دارودرمانـ�ی فردمحــور بـ�ا
ه��دف افزای��ش اث��رات درمان��ی و کاه��ش عـ�وارض
جانب��ی داروه��ا میباشـ�د.
واژگان کلیــدی :آنزیـ�م  ،CYP2C9دیاب��ت نـ�وع ،I
متفورمینــ ،پرفی�وـژن یکطرفــه کب�دـی ،دارچیــن

دانشجو:بیانعزیزی

عنــوان پایاننامــه :بررســی تجویــز منطقــی
داروی لووفلوکساســین در نســخ ســرپایی داروخانه
 13آبــان وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهـران و درمانــگاه عفونی بیمارســتان امام خمینی
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر زهـرا جهانگــرد
رفســنجانی ،دکتــر محمدرضــا صالحی
استاد/اساتیدمشاور:دکترشعلهابراهیمپور
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی

تاریخ ارایه پایاننامه1399/12/19:
شماره پایاننامه5881 :
هیئــت داوران :دکتــر نیایش محبــی ،دکتر فاطمه
ســلیمانی ،دکتر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
س��هولت مص��رف ،تجوی��ز ی��ک ب��ار در روز،
کوتــاه بوــدن طــول درمــان و قیمـ�ت مناسـ�ب ایـ�ن
یبیوتیـ�ک موجـ�ب شــده کـ�ه پزشکــان تمایـ�ل
آنت 
زیــادی ب��ه مصـ�رف ای��ن دارو و ه��م خانواد ههـ�ای
آن داشـ�ته باشـ�ند .ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه سـ�ال
 2016میــادی س�اـزمان غـ�ذا و دارو ایـ�االت
متح��ده آمری��کا هش��دا رها در خصــوص ایـ�ن
دس��ته داروی��ی را ب��ه روز ک��رده و به عل��ت عوارض
دارویـ�ی ناتوانکنندــه و گاه��ی اوقــات برگشـ�ت
ناپذیـ�ر برــای بیم��اران ،توصیـ�ه میکنـ�د کـ�ه تنهـ�ا
در ش��رایطی از ای��ن دسـ�ته داروی��ی اس�تـفاده شـ�ود
ک��ه سـ�ود آن بیش��تر از زیان��ش باش��د و اسـ�تفاده
یهای��ی نظی��ر عفون��ت حـ�اد
از آنه��ا را در بیمار 
باکتریای��ی برونشـ�یت مزمـ�ن ،رینوس��ینوزیت حـ�اد
باکتریای��ی و عفون��ت ادراری uncomplicated
یکنـ�د .در ایـ�ن مطالعــه ،ســعی شـ�د کـ�ه
توصیـ�ه نم 
الگ��وی تجوی��ز داروی لووفلوکساس��ین در بیمـ�اران

شــهری
س�رـپایی مراجعهکننــده ب��ه داروخان��ه
 13آب��ان و درمان��گاه عفون��ی بیم��اران سـ�رپایی
مجتمـ�ع بیمارسـ�تانی ام��ام خمین��ی بررس��ی ش��وند.
روش انجــام کار :ایـ�ن مطالعــه ،یـ�ک مطالعـ�ه
مقطعـ�ی بوــده و در باــزه زمانـ�ی مهـ�ر  97ت��ا خـ�رداد 98
پی در پی  383
34387
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انجـ�ام شـ�ده اس��ت .در ای��ن مـ�دت تمام��ی اف��رادی که با
نس��خه لووفلوکساس��ین در سـ�اعات  14تا  20به داروخانه
 13آبــان مراجعـ�ه کردهانــد ،موــرد ارزیابـ�ی قرارگرفت هان��د.
همچنی��ن نسـ�خی ک��ه خـ�ود بیمـ�ار حضـ�ور نداشـ�ته
و ی��ا تمایل��ی ب��ه شــرکت در مطالع��ه نداشــته ،حـ�ذف
شــدهاند .دانشــجو مجــری کار ،مسؤــول گرفتـ�ن شـ�رح
حـ�ال از بیماــران و پ��ر کــردن پرسشنــامه بوده و سـ�پس
ب��ه بررس��ی درسـ�تی و نادرسـ�تی تجوی��ز براسـ�اس
شـ�رح حـ�ال و آزمایشـ�ات بیمـ�ار بـ�ا هم�کـاری پزشـ�ک
متخصـ�ص عفونـ�یپرداختـ�ه اسـ�ت .همچنیـ�ن بـ�ه
ص��ورت گذش��تهنگر پروندهه��ای بیم��اران مراجعهکننده
ب��ه درمان��گاه عفون��ی بیمارس��تان ام��ام خمین��ی در نوبت
صبـ�ح در همی��ن ب��ازه زمان��ی م��ورد بررس��ی ق��رار گرفته
اس��ت و تجوی�� ز لووفلوکساسـ�ین ارزیاب��ی ش��د.
یهای انج��ام ش��ده در بیمـ�اران
نتایــج :بررس�� 
مراجعهکنن��ده ب��ه داروخان��ه نش��ان داده ک��ه در میـ�ان
 300بیمـ�ار مــورد ارزیاب��ی قـرار گرفتـ�ه 55/3 ،درص��د از
تجوی زه��ا نادرس��ت ب��وده اس��ت.همچنین در میـ�ان 40
پرون��ده درمانـ�گاه مـ�ورد ارزیابی قـ�رار گرفت��ه در  40درصد
م�وـارد تجویـ�ز نادرسـ�ت بوــده اسـ�ت .علـاوه بـ�ر تجویـ�ز
دارو در اندیکاس��یون نادرس��ت ،ب��ا بررس��ی مق�ـدار مصرف
و دوره درمان��ی در مـ�وارد درس��ت اندیکاس��یون مشـ�اهده
ش��د که مق��دار مص��رف و دوره درمانی تنه��ا در 40/2( 54
درصـ�د) م��واردی که اندیکاسیــون مناسـ�ب بوده ،درسـ�ت
بوــده اسـ�ت .همچنیـ�ن بـ�ا بررسـ�ی تجویزها ،بیشـ�ترین
موــرد تجویـ�ز برــای پنومونـ�ی اکتساــبی از جامعـ�ه
 29/6درص��د بــوده اس��ت .بیشــترین تجوی��ز درس��ت و
نادرس��ت ه��م بـ�رای همی��ن اندیکاس��یون ب��ه ترتی��ب با
یگیـ�ری
 50/7درصـ�د و  12/6درص��د بــوده اس��ت .ب��ا پ 
تلفن��ی بیم��اران مراجعهکنن��ده ب��ه داروخانه ،متوج��ه بروز
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عارضـ�ه داروی��ی در  12بیمارش��دیم ک��ه جزیی��ات مرتبط
ب��ه آن در فص��ل نتای��ج ذک��ر شـ�ده اس��ت.
بحــث و نتیجهگیــری :بهطورکلــی ،مطالعـ�ه
انجــام شــده بـ�ا هــدف بررسـ�ی نحــوه تجویـ�ز
لووفلوکساسـ�ین در بیماــران س�رـپایی انجـ�ام شـ�ده
اس��ت .در ای��ن مطالع��ه متوج��ه شـ�دیم ک��ه فرضیه ما
در مـ�ورد تجوی��ز بیروی��ه و نادرس��ت لووفلوکساسـ�ین
صحیـ�ح بوــده و بیـ�ش از نیمـ�ی از م�وـارد تجویـ�ز ایـ�ن
دارو نادرس��ت بــوده اس��ت و نیازمن��د بازبین��ی در نحـ�وه
تجویـ�ز ایـ�ن آنتیبیوتی��ک حیات��ی اس��ت.
واژگان کلیــدی :لووفلوکساسیــن ،تجویـ�ز
منطقیــ ،مصرــف بیــش از حــد

دانشجو :امیر حقیقی حسنعلی ده
عنــوان پایاننامــه :مقایســه توانایــی تفهیــم
 20پیکتوگــرام دارویــی منتخــب  USPدر برابــر
پیکتوگرامهــای طراحــی شــده براســاس
ویژگیهــای بومــی کشــور ایــران
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر مهــدی
وزیریــان ،دکتــر محمدرضــا دوســت محمــدی

مرجان جلیلی باله

اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر مهنــاز خانوی،
دکتــر محمدرضا خوشــایند
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/30 :
شماره پایاننامه5883 :
هیئــت داوران :دکتــر زهرا توفیقــی ،دکتر نیایش
محبــی ،دکتــر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
�ل مختلف��ی از درمـ�ان
خطاهـ�ای داروی��ی در مراحـ ِ
ممک��ن اس��ت اتف��اق بیافتند ک��ه یک��ی از آنها شـ�یوه
مصــرف دارو توسـ�ط بیمــار ( )administrationاس��ت.
در مطالع��ات پیش��ین ثاب��ت ش��ده ک��ه حض��ور تصاویر
در ترکی��ب ب��ا مت��ن در اقـلام دارویـ�ی .1 ،س��بب جلب
توج��ه ب��ه پیام م��ورد نظ��ر میشـ�وند .2 ،درک بیم��ار از
مطال��ب ارای��ه ش��ده را بهب��ود میبخشـ�ند .3 ،یـ�ادآوری
پی��ام و دسـ�تورالعمل را افزای��ش داده و  .4احتمـ�ال
پایبنــدی بیمــار بـ�ه پیــام و دس��تورالعمل را افزایـ�ش
میدهن��د .از جمل��ه ای��ن کمکه��ای تصویـ�ری،
عالیـ�م تصویــری یـ�ا پیکتوگرامهـ�ا ()Pictograms
افیکـ�ی
هســتند .پیکتوگرامه��ا (س��مبلهای گر
ِ
آموزنــده ،عالمتدهنـ�ده و نش�اـنگر) دربردارنـ�ده
چهرهه��ا و مفاهی��م میباش��ند و میتوانن��د بـ�رای
انتق��ال اطالع��ات ب��ه ی��ک روش ش��فاف ،س��ریع و
ساــده موــرد اس��تفاده قرــار بگیرنـ�د .تحقیقــات اخیـ�ر
نشــان داده کـ�ه فرهنـ�گ ( )Cultureتاثیـ�ر قابـ�ل
توجه��ی در فه��م و پذی��رش پیکتوگرامه��ا دارد .از

ای�نـ رو ،در ای��ن مطالع��ه ابت�ـدا از میـ�ان  81پیکتوگـ�رام
فارماکوپ��ه آمریـ�کا 20 ،پیکتوگ��رام را مطابق با فرهنگ
ایران��ی و ب��ا اس��تفاده از نمادهای آش��ناتر ب��رای جمعیت
ایران��ی ،بازطراحیهای��ی نمودی��م و س��پس میـ�زان
فه��م آنه��ا را مــورد بررس��ی ق ـرار دادی��م .براسـ�اس
نتای��ج ب��ه دس��ت آم��ده ،در  14مــورد از پیکتوگرامهـ�ای
 ،USPحداقـ�ل یکـ�ی از پیکتوگرامهــای بازطراحـ�ی
شـ�ده توانســتند سـ�طح اس��تاندارد را ارتق��ا دهن��د.
در نهایــت ،ایـ�ن مطالعـ�ه نشــان داد کـ�ه
بومی
بازطراح��ی پیکتوگرامه��ا مطاب��ق ب��ا فرهن��گ ِ
جمعی��ت ه��دف میتوان��د تاثی��ر بهــ س��زایی در
افزای��ش میــزان تفهی��م پیکتوگرامه��ا داشـ�ته باش��د.
واژگان کلیــدی :پیکتوگرــام ،بازطراحـ�ی،
خطاهاــی داروییــ ،فرهنگــ ،می�زـان تفهیــم

دانشجو :کیان مهاجری

عنــوان پایاننامــه :بررســی دارودرمانــی
ســالمندان مراجعهکننــده بــه اورژانــس
بیمارســتان شــریعتی و ارزیابــی ارتبــاط آن
بــا خصوصیــات دموگرافیــک و وضعیــت
ســامت بیمــاران

پی در پی  383
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اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتر خیرالــه غالمی،
دکتــر حجــت شــیخ مطهــر واحدی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتر نیایــش محبی،
دکتــر علیرضــا نمازی
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/02/26 :
شماره پایاننامه5884 :
هیئــت داوران :دکتر هوشــیار هنرمنــد ،دکتر فرناز
اعتصــام ،دکتر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
س��المندی یک��ی از پدیدههـ�ای مه��م قـ�رن
معاصـ�ر میباشــد .قشـ�ر ســالمندان در مقایسـ�ه بـ�ا
گروههـ�ای سـ�نی دیگ��ر بیشتــرین میــزان مصـ�رف
دارو را دارن��د .بیماریه��ای مزم��ن و اس��تفاده از
داروه��ای مختل��ف ،همـ�راه ب��ا تغییـ�رات فیزیولوژیـ�ک
ناش��ی از افزای��ش س��ن ،ای��ن قش��ر را در مع��رض دارو
درمانـ�ی نامناسـ�ب و پدیدههــای ناخواســته دارویـ�ی
قرــار میدهـ�د .بـ�ا توجـ�ه ب��ه عواق��ب ج��دی دارو
درمان��ی نامناس��ب در س��المندان ،ابزارهــای متنوعـ�ی
جهـ�ت سنــجش دارو درمانـ�ی ایـ�ن بیم�اـران طراحـ�ی
شــده اسـ�ت .هــدف از انجــام ایـ�ن مطالعـ�ه بررسـ�ی
فراوان��ی دارو درمان��ی بالقـ�وه نامناس��ب ( )PIMدر
بیماــران س�اـلمند براسـ�اس معیـ�ار بیـ�رز میباشـ�د.
شناساــیی عوامـ�ل احتمالـ�ی مرتبـ�ط بـ�ا  PIMاز اهداف
دیگ��ر ای��ن مطالع��ه میباشـ�د .همچنی��ن محاسـ�به
شاــخص آس��یبپذیری و بررسـ�ی ارتبــاط آن بـ�ا
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 PIMدر ایـ�ن مطالعـ�ه صوــرت گرفتـ�ه اسـ�ت .ایـ�ن
مطالع��ه از نـ�وع مش��اهدهای و کوهــورت میباشـ�د.
جمعی��ت م��ورد مطالعه ،بیمـ�اران  ۶۵س��ال و ی��ا باالتر
مراجعهکنن��ده ب��ه اورژان��س بیمارس��تان شـ�ریعتی
بــود .بیمارانـ�ی کـ�ه خــود بیمــار یـ�ا همرــاه بیمــار بـ�ه
یکردن��د ،بیمــاران بـ�دون
زب��ان فارس��ی صحب��ت نم 
همراه��ی ک��ه دچ��ار اختـلاالت شنــاختی بودن��د و
همچنی��ن بیماران��ی ک��ه در شرــایط حـ�اد پزشـ�کی
ماننـ�د احیـ�ا بودنــد ،از مطالعـ�ه خاــرج شدــند .جهـ�ت
س��نجش دارو درمان��ی بیم��اران س��المند از معی��ار بیرز
 ۲۰۱۹و خصوصی��ات غیر داروی��ی از ED-CA interRai
اس��تفاده شـ�د و پیگیــری تلفنـ�ی  ۲۸روز بع��د انجـ�ام
ش��د .ابـ�زار مـ�ورد استــفاده بـ�رای محاس��به شـ�اخص
آسـ�یبپذیری FI-ED ،بـ�وده اس��ت .جه��ت سـ�نجش
ارتب��اط بی��ن متغیره��ا از رگرسـ�یون لجسـ�تیک

متغیــر
تــک متغیــر و رگرس�یـون لجس�تـیک چنــد
( )Backward Eliminationو آزمـ�ون کـــ�ای دو
اس�تـفاده ش��د.
در بیـ�ن  ۲۴۰بیم��ار سـ�المندی ک��ه وارد مطالعـ�ه
شـ�د ۴۰ ،درص��د از بیم��اران حداقل یک  PIMداش��تند.
بیش�تـرین فراوانـ�ی دســته داروهــای بالقــوه نامناسـ�ب
بــرای س��المندان ب��ه ترتی��ب شاــمل ،بنزودیازپینهــا،
مه��ار کنندهه��ای پم��پ پروتون��ی و سـ�ولفونیل
اورههـ�ا بودنـ�د .از جملـ�ه عوامـ�ل مرتبـ�ط بـ�ا ،PIM
شــامل جنسـ�یت مؤن��ث (،)OR=۲/۰۴۳ ،P=0/008
تنه��ا زندگ��ی ک��ردن (،)OR=۲/۲۳۲ ،P=0/022
تعــداد داروی مصرف��ی ( )OR=۱/۱۷۸ ،P>0/001و
تع��داد بیم��اری زمین��های ()OR=۱/۳۷۵ ،P>0/001
بــود .متوسـ�ط شاــخص آس��یبپذیری مش�اـهده شـ�د
 ۰/۴۲ب��ود ( ،)P=0/032اکث��ر بیماران��ی ک��ه تعـ�داد ۲
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و ی��ا بیشـ�تر  PIMداش��تند ،در ش��اخص آسـ�یبپذیری
آنه��ا بزرگت��ر از  0/5بودن��د .بیماران��ی ک��ه جنسـ�یت
مؤن��ث دارن��د ،تنه��ا زندگ��ی میکنن��د ،تع��داد بیماری
زمین�هـای و تعدــاد داروی مصرفـ�ی آنهـ�ا زیــاد اسـ�ت
و بیماران��ی ک��ه شــاخص آس��یبپذیری بـ�اال دارنـ�د،
بیش��تر در مع��رض دارو درمان��ی بالق��وه نامناس��ب قرار
دارن��د و نی��از ب��ه پای��ش و بررس��ی بیش��تر در دارو
یباشـ�ند .همچنی��ن پیشنــهاد میشـ�ود
درمان��ی م 
ک��ه آگاه��ی هم��کاران پزش��ک و کادر درم��ان از دارو
درمان��ی نامناس��ب سـ�المندان افزای��ش پی��دا کن��د تا از
وق��وع آن در ای��ن جمعی��ت پرهی��ز ش��ود.
واژگان کلیــدی :دارو درمانی س��المندان ،دارو
درمان��ی بالقوه نامناس��ب ،ش��اخص آســیبپذیر

دانشجو :الهام جمشیدیفر
عنــوان پایاننامــه :تهیــه ایمپلنــت زیســت
تخریبپذیــر هیــدروژل ژلمــا حــاوی نانــوذرات
لووفلوکساســین و میکــروذرات اســترانتیوم
جهــت بهبودعفونــت و اســتخوان ســازی در
درمانهــای اســتئومیلیت
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر رســول
دینارونــد ،دکتــر مهــدی اســفندیاری منــش

استاد /اساتید مشاور :دکتر نسرین صمدی
گروه آموزشی :نانوفناوری دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/30 :
شماره پایاننامه5885 :
هیئــت داوران :دکتــر محمــد رئوفــی ،دکتــر
محســن امیــن ،دکتــر حمید اکبــری جــور ،دکتر
عفــت ســوری (نماینــده آمــوزش)
خالصه
در ایـ�ن پایاننامــه ،بـ�ه منظــور درمــان کامـ�ل
بیم��اری اوسـ�تئومیلیت ،سیس��تم دارورس��انی موضعی
بـ�ر پایـ�ه پلیمـ�ر هی��دروژل ژلمــا /آلژینــات /ژالتیـ�ن
حــاوی آنتیبیوتی��ک لووفلوکساسـ�ین بــرای درمـ�ان
عفون��ت و فل��ز معدن��ی اس��ترانتیوم به منظور بازسـ�ازی
باف��ت استــخوان طراح��ی گردی��د .در آغ��از کار ،سـ�نتز
ژلمـ�ا ب��ا اس�تـفاده از ژالتی��ن انجـ�ام ش��د سـ�پس
نانـ�وذرات  PLGAحــاوی داروی لووفلوکساسـ�ین
ب��ا راندم��ان و ظرفیـ�ت بارگ�ذـاری بـ�ه ترتیـ�ب  73و
 8درصـ�د تهیـ�ه ش��ده و س��پس ویژگیهای��ی از
قبیـ�ل انــدازه ذرهای ،ب��ار سـ�طحی و مورفولـ�وژی
نان��وذرات بررس��ی گردی��د .میکـ�روذرات PLGA
ح��اوی فل��ز معدن��ی اسـ�ترانتیوم ب��ا درص��د بارگـ�ذاری
 4/5درصـ�د نیـ�ز بـ�ا موفقیـ�ت تهیـ�ه شدــند .در ادامـ�ه
هیـ�دروژل ژلم��ا /آلژین��ات /ژالتی��ن ح��اوی نانـ�وذرات
و میکـ�روذرات  PLGAتهی��ه ش��ده و رهای��ش داروی
لووفلوکساسـ�ین از نانـ�وذرات و هیدروژل مورد بررسـ�ی
ق��رار گرفت .میـ�زان رهای��ش تجمع��ی دارو از نانوذرات
پی در پی  383
34391
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و هیدــروژل حـ�اوی نان�وـذرات در طـ�ول مـ�دت 25
روز بـ�ه ترتیـ�ب  70و  64درص��د محاسـ�به گردی��د.
تس��تهای ضدباکتریایـ�ی اثبــات کردنـ�د که داربسـ�ت
هی��دروژل ح��اوی داروی لووفلوکساس��ین دارای اثـ�رات
ضدباکتریایـ�ی علیـ�ه باکتریه��ای اسـ�تافیلوکوکوس
اورئـ�وس ،اشریش��یا کل��ی و پس��ودوموناس آئروژینـ�وزا
میباش��د .همچنی��ن س��نجش آلکالی��ن فس��فاتاز و
بررس��ی تمای��ز ژنهـ�ای اختصاصی اس�تـخوان نشـ�ان
دادن��د ک��ه داربس��ت ح��اوی فل��ز معدن��ی اسـ�ترانتیوم
دارای خاصی��ت تحری��ک بازســازی اس�تـخوان نسـ�بت
ب��ه گــروه کنتـ�رل بــوده ب��ه صورت��ی ک��ه ژنهـ�ای
 ،RUNX2اس��تئونکتین و استئوکلس��ین به میـ�زان ،10
 9و  10براب��ر گـ�روه کنت��رل بی��ان ش��ده ب��ود.
واژگان کلیـ�دی :لووفلوکساسیــن ،تجویـ�ز
منطقیــ ،مصرــف بیــش از حــد

اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر نیایش محبی،
دکتــر خیرالــه غالمی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر حجــت شــیخ
مطهــر واحــدی ،دکتــر مونا طلســچیان
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترایعمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/12 :
شماره پایاننامه5886 :
هیئــت داوران :دکتــر آوا منصــوری ،دکتــر زهـرا
جهانگــرد ،دکتــر علــی کریمــی ،دکتــر مهــدی
زنگــی ،دکتــر عفــت ســوری (نماینــده آمــوزش)
خالصه
مقدمــه :ارایـ�ه خدمــات درمانـ�ی در بخـ�ش
اورژانـ�س بیمارس��تانها برــای بیم�اـران ممکـ�ن
اس��ت ب��ا مخاطرات��ی همــراه باش��د .براسـ�اس
اعلـام مرکــز کنترــل و پیش��گیری از بیماریهــا
[( )CDCا ،]Center of Disease Control and prevention

دانشجو :ساجده طهماسبی
عنــوان پایاننامــه :بررســی فراوانــی و
ان ـواع خطاهــای دارویــی در مرحلــه رونویســی و
تجویــز ( )administrationدر بخــش اورژانــس
بیمارســتان دکتــر شــریعتی
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سـ�االنه بی��ش از  ۱۳۰میلیــون بیمــار بـ�ه اورژانـ�س
بیمارستــانها مراجع��ه میکنن��د و بی��ش از ۱۹۰
میلی��ون دارو بـ�رای ای��ن مراجع��ان تجوی��ز میشـ�ود.
براس��اس نتای��ج یک مطالع��ه ،ن��رخ خط��ا در اورژانس
بیمارس��تانهای آمریـ�کا از سـ�ال ۷۸ ،2000-2004
موــرد بـ�ه ازای هـ�ر ۱۰۰هــزار ویزی��ت محاسـ�به
ش��ده اس��ت .خطاه��ای داروی��ی از جملـ�ه عوامـ�ل
آسیبرس��ان ب��ه س�لامت بیمـ�اران هسـ�تند کـ�ه
قابلیـ�ت پیش�گـیری را دارنـ�د .خطاهــای دارویـ�ی
یکـ�ی از چالشهــای مهـ�م و تهدیدکننــده کیفیـ�ت
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خدم��ات ارای��ه ش��ده توس��ط نظ��ام س�لامت در
تمام��ی کشـ�ورها از جمل��ه ای��ران هس��تند.
روش انجــام مطالعــه :ایـ�ن مطالعـ�ه بـ�ا
ه��دف تعیی��ن فراوان��ی و ان��واع خطاه��ای دارویی در
مرحلـ�ه رونویسـ�ی و آمادهساــزی و تجویـ�ز دارو بـ�ه
بیم��ار توس��ط پرسـ�تار در اورژان��س یک بیمارسـ�تان
آموزشـ�ی ،ب��ه صــورت مقطع��ی انجـ�ام ش��د .بـ�رای
شناساــیی خطاهــای مرحلـ�ه رونویسـ�ی از روش
بررسـ�ی پرون��دهای و خطاهــای مرحلـ�ه تجوی��ز دارو،
از روش مشاــهده مستــقیم اس�تـفاده ش��د.
نتایــج :در طـ�ول مـ�دت ای��ن مطالعـ�ه ۱۲۹۵،مورد
تجوی��ز دارو توس��ط پزش��ک شــامل دوزهـ�ای تجویـ�ز
شـ�ده ب��ه بیمـ�ار توس��ط پرســتار و دوزهـ�ای حذف شـ�ده
مش�اـهده گردیـ�د کـ�ه  ۹۳۵موــرد خطـ�ا ثب��ت گردی��د.
همچنیـ�ن  ۲۹۷۳موــرد داروی تجویـ�ز شــده توسـ�ط
پزشـ�ک در مرحلـ�ه رونویسـ�ی مش�اـهده گردیـ�د .درصـ�د
خطـ�ا در مرحلـ�ه آمادهساــزی و تجویـ�ز  ۸۴/۳۲درصـ�د
و در مرحلـ�ه رونویسـ�ی  ۵/۵۱درصـ�د محاسـ�به گردی��د.
ش��ایعترین نــوع خطـ�ا در مرحلـ�ه تجوی��ز دارو ب��ه بیمـ�ار
و رونویسـ�ی خطــای حــذف (بــه ترتیـ�ب  ۲۷/۴۱درصد و
 ۳/۶۴درص��د) و ش��ایعترین خط��ا در مرحل��ه آمادهسـ�ازی
داروهـ�ا حج��م نادرس��ت ح�لال بازس��ازی ( 8/80درصــد)
گ��زارش گردی��د .همچنی��ن داروه��ای گوارش��ی در مرحله
آمادهساــزی و تجویـ�ز و دســته ترکیبــات موثـ�ر بر چشـ�م،
گــوش ،بین��ی و گل��و در مرحل��ه رونویسـ�ی ،شـ�ایعترین
دسـ�ته داروهـ�ای منج��ر ب��ه خط��ا بودن��د.
همچنیـ�ن ارتبــاط بیـ�ن ویژگیهــای دموگرافیـ�ک
پرس��تاران و رخدــاد خطـ�ا نیـ�ز ارزیابـ�ی شـ�د کـ�ه بیـ�ن
آنه��ا هی��چ رابط��ه معناداری مشاــهده نش��د.

بحــث و نتیجهگیــری :نتایـ�ج حاصـ�ل از ایـ�ن
مطالع��ه ک��ه همس��و ب��ا نتای��ج ســایر مطالعـ�ات انجـ�ام
ش��ده در ایران اس��ت ،نش��اندهنده شـ�یوع بـ�االی خطای
داروی��ی در بخ��ش اورژان��س بیمارس��تانها اس��ت.
اگرچ��ه ای��ن نتای��ج به تنهای��ی بـ�رای قضـ�اوت در مورد
وضعی��ت تمام��ی اورژانسهـ�ای کشـ�ور کافی نیسـ�ت،
ام��ا تخمی��ن مناس��بی را ب��ه دس��ت میدهد که نشـ�انه
ی��ک زن��گ هش��دار در کیفی��ت خدم��ات بهداش��تی و
درمانـ�ی ارایـ�ه شــده در بخـ�ش اورژان��س بیمارسـ�تانها
اس��ت .ای��ن نتای��ج لـ�زوم برنامهریــزی مناسـ�ب و بـ�ه
کارگی��ری اقدام��ات پیش��گیرانه و راهحله��ای زیربنایی
در بهبـ�ود خدمـ�ات را ب��ه خوب��ی نمایـ�ان میکن��د.
واژگان کلیــدی :خطـ�ای دارویـ�ی ،اورژانـ�س،
رونویسیــ ،آمادهس��ازی ،تجویــز

دانشجو :حسین سلیمی
عنــوان پایاننامــه :بررســی اثــر بخشــی داروی
ریواســتیگمین در کاهش اختالالت شناختی ناشی
از الکتروشــوک درمانــی در بیمــاران دریافتکننــده
الکتروشــوک مغــزی بیمارســتان روزبه
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اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر نیایــش محبــی،
دکتــر فاطمــه محمدیــان رســنانی
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتــر هوشــیار هنرمند،
دکتــر امیر کســائیان
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/17 :
شماره پایاننامه5888 :
هیئــت داوران :دکتــر خیراله غالمی ،دکتر ســیامک
عبــدی ،دکتــر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه

مقدمــه :الکتروشـ�وک درمان��ی ( )ECTاز
روشهــای غیردارویـ�ی رایـ�ج در درمــان برخـ�ی
اخت�لاالت روان پزش��کی مانن��د اسـ�کیزوفرنی
میباشـ�د کـ�ه دهههــا بهعنوــان درمانـ�ی موثـ�ر
برــای بیم�اـران حــاد یـ�ا مقاــوم بـ�ه دارودرمانـ�ی
یگیــرد .ایـ�ن روش بـ�ه
موــرد اس��تفاده قرــار م 
مانن��د ســایر روشهـ�ای درمانـ�ی ،عوــارض خـ�اص
خ��ود را دارا میباش��د ک��ه اخت�لاالت ش��ناختی از
مهمتری��ن ای��ن عوــارض اس��ت .س�اـلها تـلاش
دانش��مندان ب��رای یافت��ن مکانیس��می ب��رای رخداد
ای��ن عارض��ه تقریب��ا بیحاص��ل مانـ�ده اس��ت.
یافتـ�ن ایـ�ن مکانیسـ�م و نحــوه از بیـ�ن برــدن یـ�ا
تخفیـ�ف آن ،از بزرگتریـ�ن چالشهــای مبحـ�ث
درمــان بـ�ا  ECTبــوده اس��ت .در ای��ن مطالعـ�ه،
فرضیاتـ�ی در خصــوص چگونگـ�ی ایجــاد ایـ�ن
عارضـ�ه و راههــای جلوگیــری و درمــان آن بـ�ا
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اس�تـفاده از بررس��ی متغیرهـ�ای مختلـ�ف ،بیـ�ان
میشــود و بیم�اـران دچــار افـ�ت ش��ناختی بـ�ا
داروی ریواس��تیگمین موــرد مداخلـ�ه کارآزمایـ�ی
بالین��ی ق��رار میگیرن��د ت��ا اثربخش��ی ای��ن دارو در
درم��ان ای��ن عارض��ه مـ�ورد بررس��ی قـ�رار بگی��رد.
روش کار :در ایـ�ن مطالعـ�ه  ۴۴بیمـ�ار
تح��ت درمـ�ان الکتروشـ�وک قــرار گرفتن��د.
سـ�پس بیماران��ی ک��ه دچ��ار کاه��ش امتیـ�ازات
ش�نـاختی شـ�ده بودن��د ( ٢٦بیماــر) بـ�ا بیمارانـ�ی
کـ�ه ایـ�ن عارض��ه را نشـ�ان ندادن��د ( ١٨بیمـ�ار)،
از لحـ�اظ اطالعـ�ات دموگرافی��ک و متغیرهـ�ای
مرب��وط ب��ه الکتروش��وک و داروه��ا مـ�ورد
مقایس��ه و آنهای��ی ک��ه عارض��ه اختـلال
ش��ناختی در آنه��ا دی��ده ش��د ،وارد مطالعـ�ه
کارآزمایـ�ی بالینـ�ی ریواس�تـیگمین قـ�رار گرفتن��د.
 ٢٦بیم��ار در دو گـ�روه م�وـازی دارو یـ�ا
دارونم��ا قــرار گرفتن��د ب��ه مـ�دت  ۴هفت��ه مـ�ورد
مداخل��ه ارزیابیهـ�ای شـ�ناختی در  ٣مرحلـ�ه
قب��ل از شــروع جلسـ�ات  ،ECTپـ�س از اتمـ�ام
جلســات و یـ�ک مــاه پـ�س از مداخلـ�ه توسـ�ط
آزمونه��ای شـ�ناختی  ACEو  MoCAانجـ�ام
گرفـ�ت .آنالیـ�ز در هـ�ر دو مرحلـ�ه بـ�ا روش
آمـ�اری Repeated-measure, Mixed-effect
 linear Regression modelانجـ�ام گرف��ت.
نتایج :س��ن ب��اال ( ،)P-value=0/01جنسـ�یت
زن ( ،)P-value=0/01تحصیلـات پایینتــر
( ،)P-value=0/01ال��کل (،)P-value=0/0001
تعــداد بیشـ�تر جلسـ�ات )P-value=0/004( ECT
و برخ��ی داروه��ا مانن��د آنتیس��ایکوزها و
ســدی موالپروات ،بهعنوــان عوامـ�ل خطـ�ر کاهـ�ش

مرجان جلیلی باله

تواناییه��ای شــناختی شناس��ایی ش��دند .بیمـ�اران
دریافتکننــده داروهــای آنتیکولینرژیـ�ک توانایـ�ی
ش�نـاختی باالتـ�ری پ��س از اتمـ�ام جلسـ�ات  ECTاز
خـ�ود نشـ�ان دادن��د ( .)P-value=0/001ب��ه صـ�ورت
کلــی ،میانگیـ�ن امتی�اـزات ش��ناختی در هـ�ر دو تسـ�ت
 ACEو  MoCAبع��د از دریافت جلسـ�ات  ECTنسـ�بت

اســت
بــه قبــل از آن تف�اـوت معن��اداری نداشتــه
( P-valueب��ه ترتیب  0/32و  .)0/96امتیازات شـ�ناختی
دو گ��روه ریواس��تیگمین و دارونم��ا نی��ز در هی��چ یک از
دو تسـ�ت  ACEو  ،MoCAتفــاوت معن�اـداری نشـ�ان
ندادن��د ( P-valueبـ�ه ترتیـ�ب  0/88و .)0/35
بحــث و نتیجهگیــری :بـ�ه نظـ�ر میرسـ�د
ک��ه عارض��ه اخت�لال شنــاختی ب��ا الکتروشـ�وک،
علیرغـ�م جــدی بوــدن در برخـ�ی بیم�اـران بـ�ا
عوام��ل خط��ر ،نی��از ب��ه مداخل��ه و پیشـ�گیری
در هم��ه بیماــران دریافتکننـ�ده  ECTرا
ن��دارد و در بس�یـاری از م��وارد ،ایـ�ن کاهـ�ش
توانایـ�ی ش��ناختی ظــرف مــدت چنـ�د هفتـ�ه
ب��ه حال��ت اول بــاز میگرــدد .ایـ�ن مطالعـ�ه
نتیج��ه میگیـ�رد کـ�ه ب��ا توج��ه ب��ه مطالعـ�ات
قبل��ی ،پیشــگیری کـ�ردن در افــراد در معـ�رض
خطــر ب�رـوز ایــن عارضــه ،نس��بت ب��ه درمـ�ان،
موثرتـ�ر و احتمــاال هزینـ�ه اثـ�ر بخشتـ�ر
خواهـ�د بــود .تحقیـ�ق و مطالعـ�ه در خصـ�وص
یافتـ�ن مکانیسـ�م دقیـ�ق برــوز ایـ�ن عارضـ�ه
و کش��ف ارتب��اط احتمال��ی آن ب��ا میـ�زان
اثربخشـ�ی  ECTمیتوانـ�د نتایـ�ج ایـ�ن مطالعـ�ه
را در ابعـ�اد گستــردهتری تکمی��ل نمای��د.
واژگان کلیــدی :الکتروشـ�وک درمانـ�ی،
اخت�لال شــناختی ،ریواســتیگمین

دانشجو :پوریا صریحی
عنــوان پایاننامــه :تهیــه بیوسنســور الکتــرو
شــیمیایی جهــت تشــخیص اگزوزومهــای آزاد
شــده از رده ســلولی ســرطان کولورکتــال
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر محمدحســین
قهرمانــی ،دکتــر پرویــز نــوروزی
استاد  /اساتید مشاور- :
گروه آموزشی :سمشناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/22 :
شماره پایاننامه5889 :
هیئــت داوران :دکتــر محمــد رئوفی ،دکتــر زهرا
عزیــزی ،دکتر عفــت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
تشخــیص زود هنگــام نقـ�ش بسیــار مهمـ�ی
در ســیر درمــان س�رـطان کولورکتــال دارد ولـ�ی
ب��ه دالی��ل مختلف��ی همچ��ون ناکارآم��د و
تهاجم��ی ب��ودن روشه��ای موج��ود تشـ�خیصی
وع��دم وج��ود بیومارک��ر مناس��ب ،ای��ن مه��م در
مقیــاس انبــوه انجامپذیـ�ر نمیباشـ�د .اگزوزومهـ�ا
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وزیکولهای��ی ب��ا مقیـ�اس 30-200نانومت��ر هس��تند ،که
بـ�ه دنبــال اتصــال (multi-vesicular bodies )MVBs
ب��ه غشـ�ای سـ�لولی ب��ه محی��ط خ��ارج سـ�لولی
آزاد میشـ�وند .در س�اـلهای اخی��ر از محتـ�وای
اگزوزوم��ی بهعنـ�وان عامل��ی بالق��وه بـ�رای تشـ�خیص
ام��راض مختل��ف مانن��د آلزایم��ر ،ان��واع س��رطانها،
انــواع بیماریهـ�ای خودایمن��ی و  ...یـ�اد شـ�ده اس��ت.
از طرف��ی ،چ��ون در ص��ورت جداس��ازی اگـ�زوزوم
از خــون و شناساــیی اجزــای آن دیگـ�ر الزامـ�ی بـ�ه
اس��تفاده از روشهــای تهاجمـ�ی ماننـ�د بیوپسـ�ی
برــای تشخــیص بیماــری وجــود ن��دارد ،تالشهـ�ا
برــای شناساــیی محتــوا و تشخــیص ارتبــاط آن بـ�ا
بیماــری دو چندــان شــده اسـ�ت .هــدف از انجــام ایـ�ن
مطالع��ه ارای��ه روش��ی بـ�رای جداسـ�ازی و شناسـ�ایی
محتوــای اگزوزومهــای مایـ�ع رویـ�ی ()supernatant
رده سلــولی توس��ط تکنی��ک جدیـ�دی اسـ�ت،
کـ�ه توانایـ�ی جایگزینـ�ی روشه��ای رای��ج بـ�رای
تشـ�خیص زود هنـ�گام س��رطان کولورکت��ال را دارد.
در ایـ�ن مطالعــه ،بـ�ا طراحـ�ی نانـ�و پارتیکلهایـ�ی بـ�ا
هس��ته مگنتی��ت و پوش��ش ط�لا ،ک��ه ب��ا آپتامرهای
تیولـ�ه بـ�ر ضـ�د آنتیژنهـ�ای  CD63و EPCAM
اختصاصی��ت یافت��ه اس��ت ،امـ�کان جداسـ�ازی
موفقیتآمی��ز اگزوزومه��ای رده ســلولی بـ�دون نیـ�از
ب��ه اولتـ�را س��انتریفیوژ انجامپذی��ر ش��د .در نهایـ�ت،
ب��ا اعمـ�ال پارامت��ر گرم��ا امـ�کان استــفاده چن��د بـ�اره
از نانوپارتیکلهــای س�نـتزی در پروسـ�ه تشـ�خیص
فراه��م ش��د.
واژگان کلیـ�دی :آپتامـ�ر،EPCAM ،CD63 ،
جداســازی اگ��زوزوم ،نانوپارتیکلهـ�ای مغناطیسـ�ی،
ا

(SPION@Au)Core-Shell
ا
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دانشجو :دکتر سامان زرتاب
عنــوان پایاننامــه :بررســی ترجیحــات
و بــرآورد مــدل تمایــل بــه پرداخــت
بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوییــد
بــرای داروهــای بیولوژیــک بــا رویکــرد
آزمایشــات انتخــاب گسســته
یزاده،
اســتاد /اســاتید راهنما :دکتــر عباس کبریایـ 
دکتــر شــکوفه نیکفر
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتــر احمدرضــا
جمشــیدی ،دکتــر ویــدا ورهرامــی
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/23 :
شماره پایاننامه :پ – 464
هیئــت داوران :دکتــر رضــا رئیــس کرمــی،
دکتــر رجبعلــی درودی ،دکتــر اکبــر عبداللهــی
اصــل ،دکتــر محمدرضــا خوشــایند ،دکتــر
جمشــید ســام زاده ،دکتــر غالمحســین
مهرعلیــان ،دکتــر رضــا گــودرزی ،دکتــر
فاطمــه ســلیمانی ،دکتــر ملیحــه برازنــده
تهرانــی (نماینــده آمــوزش)

مرجان جلیلی باله

خالصه

مقدمــه :بیم��اری آرتریت روماتویی��د یک بیماری
مزمـ�ن اسـ�ت کـ�ه منجـ�ر بـ�ه ناتوانـ�ی میشــود .کشـ�ف
داروه��ای بیولوژی��ک باع��ث بهب��ود درمان ای��ن بیماری
ش��ده ،ام��ا ای��ن داروه��ا از لح��اظ عملک��رد و عـ�وارض
دارای طیـ�ف متفاوت��ی هســتند .هـ�دف از ای��ن مطالعـ�ه،
کمـ�ی ک��ردن ترجیح��ات بیم��اران و ب��ه دس��ت آوردن
تمایـ�ل بـ�ه پرداخـ�ت آنهـ�ا برــای ویژگیهــای داروهـ�ا
ب��ود .دانس��تن و ب��ه کار ب��ردن ترجیحات بیم��اران باعث
افزایـ�ش پیــروی بیماــران از درمـ�ان خواه��د ش��د.
روش کار :ویژگیهــای مهـ�م داروهـ�ا بـ�ا یـ�ک
مطالع��ه م��رور نظاممن��د اسـ�تخراج ش��د .ب��ا روش
طراح��ی آزمای��ش و  Dبهین��ه 18 ،نـ�وع پرسشـ�نامه
ایجــاد شـ�د کـ�ه  8نـ�وع ویژگ��ی را توصی��ف میکردن��د.
در ه��ر پرسشـ�نامه  8انتخـ�اب دو تای��ی ایجـ�اد گردیدکه
پرس��ش شـ�ونده یک��ی از آنه��ا را انتخ��اب میک��رد.
بـ�ا تحلیـ�ل پاس�خـها بـ�ه روش رگرسیــون لوجیـ�ت
ش��رطی ،اهمی��ت نس��بی و تمای��ل پرداخت هر ک��دام از
ســطح ویژگیهـ�ا بـ�ه دس��ت آم��د .سـ�پس مطالع��ه زیر
گروههـ�ا مختلـ�ف انجـ�ام ش��د ک��ه تاثی��ر ویژگیهـ�ای
پرسـ�ش ش�وـنده را بـ�ر انتخـ�اب مشـ�خص میکن��د.
یافتههــا 306 :بیم��ار وارد مطالع��ه ش��دند .تمامی
یداری ب��ر انتخاب
ویژگیه��ای م��ورد مطالع��ه تاثیر معن�� 
بیمـ�اران داش��تند .مهمتری��ن ویژگ��ی ب��رای بیمـ�اران
توانایـ�ی دارو برــای حفـ�ظ توانایـ�ی فیزیکـ�ی بــود .کـ�م
اهمیتتری��ن ویژگ��ی بـ�رای بیمــاران راه مص��رف ب��ود.
برخـلاف انتظـ�ار پژوهش��گران ،هزینههــای پرداخـ�ت
از جیـ�ب یکـ�ی از ویژگیهــای کـ�م اهمی��ت بـ�رای
بیمــاران ب��ود .براس��اس محاسـ�باتاهمیـ�ت نســبی،
 80درصـ�د رضایـ�ت بیمــار بـ�ا ویژگیهــای بالینـ�ی بـ�ه

دسـ�ت میآیـ�د و ویژگیهــای غیربالینـ�ی  20درصـ�د
رضایـ�ت بیمـ�ار را ایجـ�اد میکننـ�د .براسـ�اس مطالعـ�ه
زیـ�ر گروههــای بیم��اران ،مهمتریـ�ن ویژگ��ی بیمـ�اران،
کـ�ه بـ�ر انتخ��اب آنه��ا تاثی��ر میگ��ذارد ،س��ابقه پرداخت
ماهانـ�ه او بـ�رای بیماری��ش ب��ود.
نتیجهگیــری :ویژگیهــای مختلـ�ف درمـ�ان،
تاثی��رات متفاوت��ی در تاب��ع مطلوبیت بیم��ار دارن��د .با ک ّمی
کـ�ردن تاثیـ�ر ویژگیهـ�ا در تابع مطلوبیت ن��ه تنها اهمیت
نس��بی ویژگیه��ا را آشـ�کار میکن��د بلک��ه ن��رخ تبـ�ادل
ویژگیهـ�ا نســبت بـ�ه یکدیگ��ر را نیز مش��خص میکند.
واژگان کلیـ�دی :مدیری��ت خطـ�ر ،زنجیـ�ره
تامیـ�ن داروهــای بیولوژیــک ،صنعـ�ت بیوتکنولوژی
داروی��ی ایـ�ران ،ارزیاب��ی خطـ�ر ،آنالیـ�ز عوامـ�ل
شکسـ�ت و آثـ�ار آن ،نقش��ه ش�نـاختی فــازی

دانشجو :دکتر مرضیه زرگران
عنــوان پایاننامــه :شناســایی و ارزیابی ترجیحات
مؤثــر در سیاسـتگذاری نظــام ســامت در حــوزه
تولیـدات دارو بــه روش آزمون انتخاب گسســته
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر شــکوفه
نیکفــر ،دکتــر عبدالمجیــد چراغعلــی
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اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر فاطمــه
ســلیمانی ،دکتــر رجبعلــی درودی ،دکتــر علــی
اکبــری ســاری
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو

مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/15 :
شماره پایاننامه :پ466 -
هیئــت داوران :دکتــر عبــاس کبریایــیزاده،
دکتــر اکبــر عبداللهــی اصــل ،دکتــر حمیدرضــا
راســخ ،دکتــر ابوالحســن احمدیانــی ،دکتــر
خســرو م .عبــدی (نماینــده آمــوزش)
خالصه

مقدمــه :در س��الهای اخیـ�ر یکـ�ی
از مهمتری��ن رویکرده��ای سیاسـ�تگذاری
در عرص��ه دارو ،حماي��ت از تولي��د داخل��ي و
محدودساــزي واردات ،بـ�ه ويــژه در بخشهايـ�ي
اسـ�ت كـ�ه امكــان توليـ�د محصوــالت جايگزيـ�ن
وجــود دارد .ايـ�ن امـ�ر نيازمنـ�د تنظيـ�م
سياس��تهاي دقي��ق بــوده و بــراي حصـ�ول
ايـ�ن مهــم ،بررسـ�ی وضعیـ�ت کشــور در زمینـ�ه
تولی��د و واردات دارو در چن��د س��ال اخی��ر بسـ�یار
حائ��ز اهمی��ت میباشـ�د.
روش کار :در ای��ن پایا ننامـ�ه ،ابتـ�دا
بـ�ه بررسـ�ی رونـ�د فرــوش داروهایـ�ی کـ�ه
پ��س از حداقـ�ل سـ�ه ســال واردات ،بـ�ه
مــدت دسـ�ت کـ�م دو ســال در داخـ�ل
کشــور تولیـ�د شــد هاند ،پرداختـ�ه ش��د.
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ب��ه منظ��ور داده کاوی در ای��ن مرحل��ه ،از
آمارنامههـ�ای منتشـ�ر شــده س��الیانه توسـ�ط
س�اـزمان غـ�ذا و دارو بهـ�ره گرفت��ه ش��د.
عــاوه ب��ر ایـ�ن ،تغییــرات قیم��ت داروهـ�ای
مذکـ�ور در ســا لهای مربــوط موــرد بررسـ�ی
قـ�رار گرف��ت .در مرحل��ه بع��د ،ب��ا اسـ�تفاده
از روش طوفــان فکرــی ،بهعنوــان یکـ�ی
از تکنیکه��ای ارای��ه راهـ�کار ب��ه شـ�یوه
خالقانــه ،مؤلفههــای اثرگذــار در گزینـ�ش
داروه��ا جه��ت تولی��د در داخ��ل کش��ور از
دیـ�دگاه سیاس��تگذاران و ذینفع��ان حـ�وزه
تولی��د و واردات دارو شناســایی و براسـ�اس
وز نده��ی صـ�ورت گرفت��ه ،پن��ج شـ�اخص
اول انتخ��اب گردی��د .پ��س از س��طحبندی
مؤلفههـ�ای انتخابـ�ی ،ب��ا بهر هگیـ�ری

گسســته
از روش آزمــون انتخــاب
(، )Discrete Choice Experiment
ترکیبـ�ات متنوع��ی از پن��ج مؤلف��ه و سـ�طوح
مربــوط بـ�ه آ نه��ا ب��ه ص��ورت سـ�ناریوهای
مختل��ف در آم��ده و در قال��ب پرسشـ�نامه
بـ�ه پاسـ�خ دهن�دـگان ارایـ�ه گردیـ�د .پاسـ�خ
دهن��دگان از می��ان سیاسـ�تگذاران،
صاحب��ان صنای��ع و سـ�ایر ذینفع��ان حـ�وزه
واردات و تولی��د دارو انتخ��اب ش��ده و از
می��ان سـ�ناریوهای مختل��ف ارای��ه شـ�ده،
دسـ�ت بـ�ه انتخــاب گزینههــای دارویـ�ی
زدنـ�د کـ�ه از دی�دـگاه آ نهـ�ا برــای تولیـ�د در
داخ��ل کشـ�ور مناسبــتر اس��ت.
نتایــج و بحــث :تحلیـ�ل رونـ�د تغییـ�ر
فـ�روش داروهـ�ا نشــان داد کـ�ه همـ�ه داروهـ�ای

مرجان جلیلی باله

واردات��ی پ��س از تولی��د در داخ��ل کش��ور ،از
الگـ�وی یکساــنی پیرــوی نکرــده و طـ�ی
ده ســال ،دس��ت ک��م ش��ش الگـ�وی تغییـ�ر
فــروش (مصرــف) در مــورد دار وهـ�ای واجـ�د
شــرایط ،مشـ�اهده میگ��ردد .تحلیـ�ل تغییـ�ر
قیمتـ�ی داروهـ�ا نیـ�ز نشــان داد کـ�ه مؤلفـ�ه
قیمـ�ت داروی تولیــدی و وارداتـ�ی میتوانـ�د
بهعنوــان یکـ�ی از عوامـ�ل مؤثـ�ر در تغییـ�ر
رون��د فـ�روش مـ�ورد بررس��ی و توج��ه قـ�رار
گیــرد .نتایـ�ج حاصـ�ل از مطالعـ�ه آزمـ�ون
انتخــاب گسســته نیـ�ز نشــان داد کـ�ه بهتریـ�ن
دارو برــای گزینـ�ش جهـ�ت تولیـ�د در داخـ�ل
کشــور دارویـ�ی اسـ�ت ک��ه مولک��ول آن دارای
تأییدیـ�ه از مراجـ�ع معتب��ر بی��ن الملل��ی مـ�ورد
تأیی��د سـ�ازمان غ��ذا و داروی کش��ور ب��وده و
جــزو داروهــای بـ�ا مصــرف بــاال طـ�ی پنـ�ج
ســال اخیـ�ر بوــده باشـ�د .علـاوه بـ�ر اینکـ�ه
جــزو پـ�ر هزینهتری��ن داروه��ای واردات��ی در
 5سـ�ال اخی��ر ب��وده و قیم��ت بـ�رآورد شـ�د های
کمتـ�ر از نمون��ه واردات��ی داشـ�ته باش��د.
همچنیـ�ن داروی تولیـ�د شــده در داخـ�ل
کشـ�ور بای��د در مقایس��ه ب��ا نمون��ه وارداتـ�ی،
هزین��ه اثربخش��ی قاب��ل قبول��ی داشـ�ته باش��د.
کلیـ�ه س��ناریوهای برتـ�ر از دی�دـگاه پاسـ�خ
دهن��دگان ،مشــخص و برــای ارایـ�ه بـ�ه
سیاس��تگذار اولویتبنـ�دی گردیدن��د.
واژگان کلیـ�دی :تولی��د داخل ،سیاس�ـتگذاری
نظ��ام س�لامت ،مص��رف دارو ،صنای��ع دارویـ�ی،
باــزار دارویـ�ی ،تحلی��ل رونـ�د ،ترجیحــات سیاسـ�ت
گ��ذاران ،آزمــون انتخــاب گسســته

دانشجو :دکتر بهناز بامری
عنــوان پایاننامــه :بررســی اثــرات محافظتــی
اگزناتیــد بــر ســمیت قلبی ناشــی از مســمومیت
حــاد بــا آلومینیوم فســفاید
استاد  /اساتید راهنما :دکتر محمد عبدالهی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر ناصــر اســتاد،
دکتــر محســن نایــب پــور ،دکتــر مریــم بعیری
گروه آموزشی :سمشناسی و داروشناسی

مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/31 :
شماره پایاننامه :پ 468 -
هیئــت داوران :دکتــر محمود قاضی خوانســاری،
دکتــر احمدرضــا دهپــور ،دکتــر مریــم اخگری،
دکتــر طلعــت قانــع ،دکتــر خســرو م .عبــدی
(نماینــده آموزش)
خالصه
آلومینی��وم فس��فاید ( )AlPیک��ی از آفتکشهـ�ای
تدخینـ�ی اسـ�ت کـ�ه بهدلیـ�ل کارآیـ�ی باــال ،قیمـ�ت
ارزان و سهــولت اس�تـفاده در کش�وـرهای در حـ�ال
توسـ�عه همچـ�ون ایــران ب��ه وفـ�ور بــرای کنتـ�رل
پی در پی  383
34399
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آفـ�ات اس�تـفاده میشـ�ود ام��ا علیرغ��م داشـ�تن
ای��ن مزای��ا مســمومیت ح��اد ب��ا ای��ن س��م در انسـ�ان
بسیــار شدــید بوــده و در اکثـ�ر م�وـارد منجـ�ر به مرگ
میگـ�ردد .اختـلاالت قلب��ی و عروق��ی یک��ی از علل
عمــده مرگومیـ�ر در مس��مومیت حــاد بـ�ا ایـ�ن
سـ�م میباشــد .در مطالعـ�ه حاضـ�ر داروی اگزناتیـ�د
بـ�ه دلیـ�ل اثرــات پلیوتروپیـ�ک آن بـ�ر آس��یبهای
قلبـ�ی برــای مطالعـ�ه حاضـ�ر انتخـ�اب شـ�ده اس��ت.
گروهه��ای مطالع��ه حاض��ر شـ�امل ی��ک گـ�روه
شاــهد (نرماــل س�اـلین) ،سـ�ه گرــوه اگزناتیـ�د تنهـ�ا
( 0/1 ،0/05و  0/2میلیگ��رم ب��ر کیلوگ��رم) AlP ،بـ�ا
دوز 10( LD50میلیگــرم در کیلوگــرم) و سـ�ه گـ�روه
 + AlPاگزناتی��د بودن��د ک��ه دوزهـ�ای  0/1 ،0/05و
 0/2میلیگــرم در کیلوگــرم اگزناتیـ�د بـ�ه صـ�ورت
داخـ�ل صفاقـ�ی  30دقیق��ه پ��س از گاواژ AlP
دریافـ�ت کردنـ�د .پارامترهــای قلبــی ،از جملـ�ه
 QTc ،QRS ،BP ،HRو  STب��ه مـ�دت  180دقیقـ�ه
توس��ط دستــگاه پاورل��ب کنتـ�رل ش��د .سـ�طح
گلوک��ز خـ�ون در گروههــای مطالعـ�ه  30دقیقـ�ه
پـ�س از تزریـ�ق اگزناتی��د اندازهگیـ�ری ش��د.
همچنی��ن ،ارزیاب��ی پارامتره��ای بیوشـ�یمیایی
شــامل کمپلکسهـ�ای  II ،Iو  IVمیتوکنـ�دری،
نسـ�بت  ،MDA ،ADP/ATPآپوپتـ�وز ،الکتـ�ات،
تروپونیـ�ن I-و  BNPپ��س از  12و  24ســاعت
روی بافتهــای قلـ�ب انجــام شـ�د .علـاوه بـ�ر
ایــن ،تغییرــات هیس��توپاتولوژی بافـ�ت قلب��ی از
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جمل��ه نکــروز ،خونری��زی ی��ا پرخون��ی و غی��ره در
گروههــای مختلـ�ف  24ســاعت پ��س از تیمـ�ار
کــردن مــورد ارزیاب��ی قــرار گرفتن��د.
نتای��ج ما نش��ان داد که اختــاالت  BP ،HRو ECG
ناش��ی از  AlPتوس��ط اگزناتی��د بهبـ�ود یافت .سـ�طح
گلوکـ�ز خــون حیوانــات مسمــوم پـ�س از درمــان بـ�ا
اگزناتیـ�د بـ�ه مقادیـ�ر کنتــرل رســید .علـاوه بـ�ر
ایـ�ن ،درمـ�ان ب��ا اگزناتی��د فعالی��ت کمپلکسهـ�ای
 Iو  IVمیتوکندــری ،نسـ�بت  ADP/ATPو آپوپتـ�وز
را بهب��ود بخش��ید .همچنی��ن میـ�زان ،MDA
الکتاــت ،تروپونیـ�ن  Iو  BNPنی��ز پ��س از درمـ�ان
همزم��ان ب��ا اگزناتی��د در حیوان��ات مس��موم کاهش
یافـ�ت .از طــرف دیگــر ،تجویـ�ز دوزهــای اگزناتیـ�د
منج��ر کاه��ش ضایع��ات هیس��توپاتولوژی ناش��ی از
 AlPش��د .براس��اس یافتهه��ای م��ا ،اگزناتی��د دارای
اث��ر محافظت��ی در براب��ر س��میت قلب��ی ناش��ی از
 AlPب��ه صــورت وابسـ�ته ب��ه مق��دار مصرف اس��ت.
ب��ه نظ��ر میرس��د اگزناتی��د ای��ن اث��ر را احتمـ�اال
از طریـ�ق بهبــود عملکــرد میتوکن�دـری ،کاهـ�ش
اســترس اکس��یداتیو و مهـ�ار آپوپتـ�وز اعمـ�ال
میکن��د .ب��ا ای��ن وجــود ،در مــورد اس�تـفاده بالقـ�وه
بالین��ی اگزناتی��د در ای��ن مس�مـومیت ب��ه تحقیقـ�ات
بیشــتری نیـ�از اس��ت.
واژگان کلیـ�دی :آلومینی��وم فس��فاید ،آپوپتوز،
اگزناتیـ�د ،اســترس اکس��یداتیو ،فسفــین ،اختـلال
عملکـ�رد میتوکنــدری

