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

دانشجو:امیرمرتضیهادیلویی
عنــوان پایاننامــه :ســنتز مشــتقات جدیــدی از
-2بنزیلیدن-6-آلکوکســی-3-کومارانون حــاوی
اســتخالف اســتیلنی بــه منظــور بررســی اثـرات
احتمالی سایتوتوکســیک
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتر علیرضــا فرومدی،
دکتــر لقمــان فیروزپور

استاد/اساتیدمشاور:دکترحمیدرضابیژنزاده
گروه آموزشی :شیمی دارویی
مقطعتحصیلی:دکترایعمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/23:
شمارهپایاننامه5890:
هیئــت داوران :دکتــر محســن امینــی ،دکتــر
ـتانی،
فریبــا پیتــام ،دکتــر مهــدی شــفیعی اردسـ 
دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)
خالصه
يهــا گفتــه
ســرطان بــه گروهــي از بیمار 
يشــود كــه ويژگــي مشــترک آنهــا رشــد
م
ششــدن بــه
غیرعــادي ســلولي و پتانســیل پخ 
ســاير نقــاط بــدن اســت .ســرطان در ســالیان
اخیــر بهطــور میانگیــن مســؤول مــرگ حــدود
 9/9میلیــون نفــر در هــر ســال بــوده اســت .بــا
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توجــه بــه ايــن آمــار و ارقــام ،اهمیــت بالینــي
ايــن دســته از بیماريهــا بركســي پوشــیده
نیســت .از میــان راهكارهــاي متفــاوت در درمــان
يدرماني هنــوز هــم ركــن
ســرطان ،شــیم 
لهــاي درمانــي محســوب شــده
اصلــي پروتك 
و درنتیجــه ايــن امــر ،تــاش بــراي طراحــي و
ســنتز داروهــاي جديــد توســط محققــان را دربــر
داشــته اســت .عليرغــم رشــد چشــمگیر ارایــه
يهــا،
داروهــاي بیولوژيــک همچــون آنتيباد 
لهــا بــه داليلــي از
طراحــي و ســنتز ريزمولكو 
نتــر و ســهولت نســبي تولیــد
جملــه قیمــت پايی 
در ابعــاد آزمايشــگاهي و صنعتــي ،جايــگاه خــود را
همچنــان حفــظ نمــوده اســت.
آرو نها ،گروهي از تركیبات هتروســیكل هســتتند
يشــوند.
كــه از خانــواده فالونويیدهــا محســوب م 
هســته مركــزي يــک آرون از دو قســمت كومارانــون
و بنزيلیــدن تشــكیل شــده اســت .آرونهــا در ســاختار
يشــوند و
بســیاري از محصــوالت طبیعــي يافــت م 
تاكنــون خـواص بیولوژيكــي بســیار متنوعــي از آنهــا
گ ـزارش شــده اســت از ايــن رو ،در ســالهاي اخیــر
محققــان زيــادي مشــغول پژوهــش در ايــن زمینــه
شــدهاند كــه از آن میــان ميتــوان بــه پژوهــش در
مــورد خـواص سايتوتوكســیک آنهــا اشــاره كــرد.
در ايــن پايا ننامــه ،هــدف مــا ارایــه روشــي
پربــازده جهت ســنتز  8مشــتق جديــد از -2بنزيلیدن-
-6آلكوكســي-3 -كومارانــون حــاوي اســتخالف
اســتیلني با اثرات احتمالي سايتوتوكســیک بوده اســت.
واژگان کلیــدی :ســرطان ،سایتوتوکســیک،
کومارانــون ،آرون
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دانشجو :زهرا عزیزآبادی فراهانی
عنــوان پایاننامــه :جداســازی ترکیبــات اصلی
زیرفرکشــن قطبــی عصــاره دیکلرومتانــی
گیــاه  Ornithogalum bungei Boiss.و
بررســی اثــر سایتوتوکســیک ترکیبــات
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتر حمیدرضــا ادهمی،
دکتر محمدحســین قهرمانی
استاد  /اساتید مشاور- :
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/21 :
شماره پایاننامه5893 :
هیئــت داوران :دکترخســروم.عبدی،دکترمحمدرضا
دلنـوازی،دکترعفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
ســرطان از جملــه شــایعترین بیماریهــای
پیشرونــده و یکــی از مهمتریــن علــل مــرگ و
میــر در انســان اســت کــه ســالیانه جــان میلیونهــا
نفــر را در معــرض خطــر قــرار میدهــد .ســالیان
زیــادی اســت کــه از داروهــای حاصــل از

مرجان جلیلی باله

متابولیتهــای ثانویــه گیاهــان کــه روی انــواع
مختلفــی از ســلولهای ســرطانی اثــر فعــال دارنــد،
بهعنــوان درمانهــای ضــد ســرطان بهــره گرفتــه
میشــود.گیاه ،Ornithogalum bungei Boiss.
گیاهــی علفــی و بومــی ایــران اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه در مطالعــات ،دیگــر گونههــای جنــس
 ،Ornithogalum L.دارای اثــرات سایتوتوکســیک
قابــل توجهــی بودنــد .عصــاره ســاقه و گل گیــاه به
وســیله کروماتوگرافــی متصــل بــه خــاء فرکشــنه
شــد .ســپس ،یــک فرکشــن مناســب انتخــاب و از
طریــق روشهــای مختلــف کروماتوگرافــی ،نظیــر
کروماتوگرافــی ســتونی ،کروماتوگرافــی براســاس
انــدازه مولکولــی و کروماتوگرافــی فــاز ســاکن،
جداســازی انجــام شــد.
ســاختار مــاده خالــص شــده از راههــای مختلف
نظیــر  DEPT-135،1H،13C-NMRو  MSشناســایی
شــد .نوعــی فیتوســترول بــه نــام ایکشاســترول از
گیــاه خالــص شــد .بیشــترین اثــر سایتوتوکســیک
ایــن مــاده در 24و  48ســاعت روی رده ســلولی
 PC3بــه ترتیــب بــا  IC50= 0.06 µMو =IC50
 0.054 µMدیــده شــد .رده ســلولی  K562بــا
 IC50= 0.10 µMدر  24ساعت و  IC50= 0.057 µMدر
 48ســاعت در جایــگاه دوم قــرار گرفــت .کمتریــن
اثــر سایتوتوکســیک روی رده ســلولی  HepG2بــا
 IC50= 0.26 µMدر  24ساعت و IC50= 0.07 µM
در  48ســاعت دیــده شــد .رده ســلولی  PC3از خــود
اثــر مهــاری وابســته بــه غلظــت و زمــان نشــان
داد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه،
ایکشاســترول اثــر ســمیت ســلولی خوبــی روی
ایــن ســه رده ســلولی دارد.

واژگان کلیــدی:
،PC3 ،HepG2 ،K562 ،bungei Boiss.
ایکشاســترول،7α-Hydroxy-β-Sitosterol ،
سایتوتوکســیک ،شــیرمرغ گرگانــی
Ornithogalum

s

دانشجو :سارا نادی

عنــوان پایاننامــه :آنالیــز اثــر بودجــه ورود
واکســن گارداســیل بــه برنامــه ایمنســازی
کشــوری ایــران
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر شــکوفه
نیکفــر ،دکتــر علــی اکبــری ســاری
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتــر بتــول حســین
رشــیدی
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/30:
شماره پایاننامه5895 :
هیئــت داوران :دکتــر پریســا سیارســرای،
دکتــر فاطمــه ســلیمانی ،دکتــر محســن امین،
دکتــر عفــت ســوری (نماینــده آمــوزش)
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خالصه
افزایــش روزافــزون هزین ههای بخش ســامت در
تمــام کشــورهای دنیــا و از طرفــی ،وجــود بودج ههــای
محــدود در ایــن حــوزه ،اســتفاده کارآمــد و مؤثــر از
یکنــد .مطالعــات ارزیابــی اقتصــادی
منابــع را الزم م 
بــه دنبــال نشــان دادن راههایــی بـرای اســتفاده کارآمد
از منابــع محــدود هســتند .در ایــن مطالعــه هزین ههای
قبــل از ورود واکســن کــه شــامل هزینــه مســتقیم
یهــای ناشــی از
درمــان بیمــاران مبتــا بــه بیمار 
ویــروس پاپیلومــای انســانی بهصــورت ســرپایی
یباشــد و هزین ههــای بعــد از ورود
و بســتری م 
واکســن کــه شــامل مجمــوع هزینــه واکسیناســیون و
هزینــه مســتقیم درمــان بیمــاران مبتــا کــه بــا وجود
یهــا مبتــا شــدند،
دریافــت واکســن بــه ایــن بیمار 
یباشــد ،بــا هــم مقایســه شــدهاند .بــا توجــه بــه
م
محاســبات انجــام شــده ،هزینــه واکسیناســیون در
مــدت پنــج ســال برابــر بــا  381,908,947میلیــون
ریــال در ســناریوی اول و  768,663,674میلیــون
ریــال در ســناریوی دوم خواهــد بــود .می ـزان کاهــش
هزین ههــای درمانــی ناشــی از کاهــش مـوارد ابتــا به
یهــای ناشــی از ویــروس پاپیلومــای انســانی در
بیمار 
مــدت پنج ســال در ســناریوی اول برابر بــا 5,060,182
میلیــون ریــال و در ســناریوی دوم معــادل 7,012,843
میلیــون ریــال تخمیــن زده شــد .بــه ایــن ترتیــب اثــر
بودجــه خالــص در مــدت پنــج ســال در ســناریوی اول
برابــر بــا  376,848,766میلیــون ریــال و در ســناریوی
دوم معــادل  761,650,830میلیون ریال محاســبه شــد.
آنالیــز همه ســناریوها نشــان دهنده آن اســت کــه ورود
واکســن گارداســیل به برنامه واکسیناســیون کشــوری
یدهــد .آنچــه کــه
هزین ههــای دولــت را افزایــش م 
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اهمیــت دارد کاهــش هزین ههــای مربــوط بــه درمــان
یهــای ناشــی از ویــروس پاپیلومــای انســانی در
بیمار 
یباشــد .آنالیــز اثــر
صــورت انجــام واکسیناســیون م 
بودجــه تنهــا یکــی از ابزارهایــی اســت کــه بــرای
تگذار قــرار
تصمی مگیــری بهتــر در اختیــار سیاســ 
یگیــرد .درنهایــت ،قضــاوت در ایــن مــورد بــر عهده
م
تگذار خواهــد بــود.
تأمینکننــده بودجــه و سیاســ 
واژگان کلیــدی :آنالیــز اثــر بودجــه ،واکســن
گارداســیل ،برنامــه ایمنســازی کشــوری ایــران،
سیاســتگذاری ســامت

دانشجو :امیرحسین قهرمانیان اوجقاز
عنــوان پایاننامــه :بررســی اثـرات ضــد التهابــی
عصــاره تــام بابونــه شــیرازی و فرکشــنهای
حــاوی مـواد موثــره آن روی آســیب کبدی ناشــی
از سپســیس (مــدل حیوانــی)
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر امید ســبزواری،
دکتــر مهدی وزیریان ،دکتر محمدحســین قهرمانی
استاد/اساتیدمشاور:دکترمجتبیمجتهدزاده

مرجان جلیلی باله

گروه آموزشی :سم شناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/29 :
شماره پایاننامه5897 :
هیئــت داوران :دکتــر رو حاله حســینی ،دکتر زهرا
توفیقــی ،دکتر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
سپســیس بهصــورت اختــال در عملکــرد
عضــوی بــه دنبــال پاســخ التهابــی تنظیــم نشــده
بــه یــک عفونــت تعریــف میشــود .گیــاه بابونــه
شــیرازی از گذشــته بــرای درمان مشــکالت التهابی
بــه کار م ـیرود .هــدف ایــن مطالعــه ،بررســی اثــر
ضدالتهابــی عصــاره تــام ایــن گیــاه و فرکشـنهای
اتیــل اســتاتی و کلرفرمــی و نیــز اســانس گیــاه
میباشــد .در ایــن مطالعــه عصــاره تــام گیــاه و
فرکشــنهای آن براســاس مقــدار آپیژنیــن بــه
روش HPLCو اســانس گیــاه براســاس مقــدار
آلفــا -بیزابولــول بــه روش  GCاســتاندارد شــدند.
مقادیــر فنــل تــام در عصــاره تــام و فرکشــنها
مشــخص گردیــد .در ایــن مطالعــه ،سپســیس بــه
روش  CLPالقــا شــد و درمــان بــه روش داخــل
صفاقــی در ســاعت چهــارم و درمــان بهصــورت
گاواژ و تزریــق زیرجلــدی در ســاعت دوم بعــد از
جراحــی داده شــد .ایــن مطالعه نشــان داد سپســیس
ســبب افزایــش ســطح  IL-1βو  IL-10میشــود ،در
حالــی کــه درمــان بــا دگزامتــازون و عصــاره تــام
و فرکشــن کلرفرمــی و اســانس بهصــورت گاواژ

ســبب کاهــش ســطح ایــن بیومارکرهــا میشــود.
ایــن مطالعــه نشــان داد عصــاره تــام بابونه شــیرازی
و فرکشــن کلرفرمــی آن و نیــز اســانس گیــاه
بهصــورت گاواژ اثــرات ضدالتهابــی در سپســیس
داشــته ولــی برای بررســی اثــر بخشــی آن مطالعات
بیشــتری نیــاز میباشــد.
واژگان کلیــدی :سپســیس ،کبــد ،بابونــه
شــیرازی ،اســانس ،ضــد التهابــی

دانشجو:مینومظاهری
عنــوان پایاننامــه :بررســی منابــع و علــل ایجــاد
ناکارآیــی در نظــام دارویی ایـران در حوزه تأمیــن دارو
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر شــکوفه نیکفر،
دکتــر علیرضــا اولیاییمنش
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتر امیرحسین تکیان،
دکتــر عفــت محمدی
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/17 :

پی در پی  ۳۸۴
34۴82
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شماره پایاننامه5898 :
هیئــت داوران :دکتــر اکبــر عبداللهــی اصــل،
دکتــر شــهیده امینــی ،دکتــر عفــت ســوری
(نماینــده آمــوزش)
خالصه

مقدمــه :امــروزه بــا رشــد روزافــزون هزین ههــای
تگذاران حــوزه ســامت بــه دنبــال
ســامت ،سیاس ـ 
راهکارهایــی هســتند کــه در کنــار دســتیابی بــه
بیشــترین خروجــی ،هزین ههــای نظــام ســامت را
کنتــرل کننــد .کشــور ایـران نیــز طــی ده ههــای اخیــر
بــا افزایــش هزین ههــای نظــام ســامت مواجــه بــوده
اســت ،بهطــوری کــه درصــد اختصــاص یافتــه از تولیــد
ناخالــص ملی کشــور بــه حــوزه ســامت ،از  5/3درصد
در ســال  1381بــه  7/5درصــد در ســال  1391رســیده
اســت .همچنیــن ،درصــد قابــل توجهــی از هزینههــای
ســامت بــه بخــش دارو و تأمیــن آن اختصــاص دارد.
وجــود ناکارآیــی در زنجیــره تأمیــن دارو ،میتوانــد
هزینههــای هنگفتــی را بــه نظــام ســامت کشــور
وارد نمــوده و در نتیجــه ،ناکارآیــی نظــام ســامت را در
بــر خواهــد داشــت .بنابرایــن ،ریشـهیابی علــل مهــم و
اساســی ایجــاد ناکارآیــی در زنجیــره تأمیــن دارو ،کمک
شــایانی بــه برنامهریــزی جهــت رفــع آنهــا و نهایتــا
کاهــش بــار هزینــه مالی بــر نظــام ســامت مینماید.
طبیعتــا هزینههــای صرفهجویــی شــده میتوانــد
موجــب تأمیــن مالی و تحقــق اهـداف ســایر حوزههای
نظــام ســامت شــده و گامــی موثــر در راســتای تحقق
پوشــش همگانــی ســامت در کشــور باشــد.
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هــدف :هــدف از ایــن مطالعــه ،شناســایی
و رتبهبنــدی علــل مهــم ایجــاد ناکارآیــی نظــام
دارویــی ایـران در حوزه تأمین دارو و ســپس شناســایی
یباشــد.
عوامــل ریش ـ های ایجادکننــده ایــن علــل م 
روش کار :در مطالعــه حاضــر ،ابتــدا از طریق
انجــام مــرور منابــع در پایگا ههــای اطالعاتــی بــه
روش مــرور جامــع ،منابــع و علــل ایجــاد ناکارآیــی
در حــوزه تأمیــن دارو شناســایی شــدند .در مرحلــه
بعــد ،علــل شناســایی شــده ،از طریــق انجــام
تبنــدی
نظرســنجی خبــرگان نظــام دارویــی اولوی 
شــدند .نظرســنجی از طریــق پرسشــنامه و
بهصــورت ســاختاریافته انجــام شــد .در انتهــا ،بــا
انجــام تحلیــل ریش ـ های بــا بهکارگیــری شــواهد
مطالعاتــی ،علــل ریشــ های ایجــاد ناکارآیــی در
زنجیــره تأمیــن داروی ایــران شناســایی شــدند.
نتایــج :طــی مــرور جامــع متــون 48،علــت برای
ناکارآیــی نظــام دارویــی در حــوزه تأمیــن دارو شناســایی
شــد کــه در شــش حــوزه مختلــف طبق هبنــدی شـدند.
تگذاران ارشــد
نظرســنجی از  19نفــر از اســاتید و سیاسـ 
نظــام دارویــی بــه عمــل آمــد کــه در نتیجــه آن ،علــل
ایجــاد ناکارآیی در نظــام دارویی ایـران در حوزه تأمیــن دارو
رتب هبنــدی شــده و 10علــت اصلــی ناکارآیــی شناســایی
شــدند .بــا بررســی و تحلیــل ش ـواهد مطالعاتــی ،علــل
ریشـ های هــر کـدام از 10علــت اصلی شناســایی شـدند.
نتیجهگیــری 10 :علــت اصلــی شناســایی
تگذاری،
شــده ،اغلــب مربــوط بــه حــوزه سیاســ 
قیمتگــذاری و امــور مالــی و نیز مدیریت لجســتیک
بودنــد .علــل ریشـ های شناســایی شــده حــول محور
مباحثــی نظیــر معضــات نظــام بیمــه ،مشــکالت
تهای نظارتــی نهادهــای
مربــوط بــه زیــر ســاخ 

مرجان جلیلی باله

رگوالتــوری ،وجــود تضــاد منافــع در ســطوح مختلف
زنجیــره تأمیــن ،مبهــم بــودن جریــان اطالعــات و
نبــود سیســت مهای اطالعاتــی کارآمــد در واحدهــای
مختلــف زنجیــره تأمیــن بودنــد .بیشــک شــناخت
ایــن علــل ریشــ های ،قدمــی مهــم در مســیر
سیاســتگذاری موثــر جهــت برطــرف نمــودن
معضــات تأمیــن دارو در ایــران خواهــد بــود.
واژگان کلیــدی :کارآیــی ،نظــام دارویــی
ایــران ،زنجیــره تأمیــن دارو ،مــرور جامــع متــون،
تحلیــل ریشــهای علــل ،تأمیــن دارو

دانشجو :ضحی حاجی خانی
عنــوان پایاننامــه :تهیــه و ارزیابی میسـلهای
 TPGSویتامیــن  Eحــاوی داکســی ســایکلین به
منظــور درمــان ســلولهای بنیادی ســرطان
اســتاد /اســاتید راهنما :دکتر اســماعیل حریریان،
دکتــر محمــد اکرمی
استاد /اساتید مشاور- :
گروه آموزشی :زیست مواد دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی

تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/31 :
شماره پایاننامه5899 :
هیئــت داوران :دکتــر ایمــان اکبــزاده ،دکتــر منا
نوایــی نیکجــه ،دکتــر ســمیه هندالــی ،دکتــر
عفــت ســوری (نماینــده آمــوزش)
خالصه
ســرطان يکــي از علــل عمــده مرگوميــر
در جهــان اســت .بــا اثبــات اثــر ســلولهاي
بنيــادي در پيشــرفت و متاســتاز ايــن ســرطان،
بــراي درمــان آن بایــد از داروهايــي اســتفاده نمود
کــه بــر ســلولهای بنيــادي ســرطان هــم اثــر
باشــند .مطالعــات اخیــر نشــان داده ســلولهای
بنیــادی ســرطان ( )cancer stem cellبــه
میــزان زیــادی وابســته بــه فسفریالســیون
اکســیداتیو هســتند و مهــار ایــن فرآینــد توســط
داکســی ســایکلین میتوانــد موجــب نابــودی
ایــن ســلولها گــردد TPGS .بهعنــوان یــک
ســورفاکتانت غیریونــی جدیــد مــورد توجــه بــوده
و میتوانــد هــردو نــوع ترکیبــات محلــول و
نامحلــول در آب را در خــود حــل کنــد.
در ایــن مطالعــه بــرای تهیــه میســلهای
حــاوی داکســی ســایکلین وزنهــای مختلــف دارو
و پلیمــر بــا دو روش مســتقیم و تبخیــر حــال
تهیــه شــدند .ارزیابیهــای بــرون تــن شــامل
اندازهگیــری ســایز و توزیــع انــدازه ذره توســط
دســتگاه زتاســایزر انجــام شــد .بررســی مورفولوژی
میسـلهای تهیــه شــده توســط  TEMانجــام شــد.
پی در پی  ۳۸۴
34۴84
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میــزان داروی انکپســوله شــده و بررســی ســرعت
رهایــش دارو از میســلهای پلیمــری نیــز مــورد
بررســی قــرار گرفــت .در بررســی اثــرات میســل
حــاوی دارو روی ســلولهای بنیــادی ســرطان
تســتهای  ،MTSبررســی  ،cell viabilityاثــر
نمونــه روی بیــان مارکرهــای  CD44و آزمــون
تشــکیل کلنــی انجــام شــد.
نتایــج حاصــل شــده نشــان دادنــد تهیــه
نانــو میســلهای  TPGSبهعنــوان یــک حامــل
ارزشــمند داروی داکســی ســایکلین میتوانــد
موجــب مهــار ســلولهای بنیــادی ســرطان شــود.
واژگان کلیــدی :ســرطان ،ســرطان
تخمــدان ،ســلولهای بنیــادی ســرطان ،ســرطان
ســینه ،داکســی ســایکلین ،میســلTPGS ،

دانشجو :دکتر مجید باالئی کهنموئی
عنــوان پایاننامه :جداســازی و شناســایی ترکیبات
موجــود در دانــه ( Lawsonia inermis L.دانــه
حنــا) و بررســی اثــر آنتیکولیــن اســتراز آن
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اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر مهنــاز خانــوی،
دکتــر محمدرضــا شــمس اردکانــی
استاد /اساتید مشاور :دکتر تهمینه اکبرزاده
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی

مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/20 :
شماره پایاننامه :پ – 465
هیئــت داوران :دکتــر زهــرا توفیقــی،
دکتــرمحســن امینــی ،دکتــر فــراز مجــاب،
دکتــر همــا حاجــی مهدیپــور ،دکتــر
حمیدرضــا ادهمــی،دکتــر خســرو م .عبــدی
(نماینده آموزش)
خالصه
گیــاه دارویــی حنــا (،)Lawsonia inermis L.
متعلــق بــه خانــواده  ،Lythraceaeیکــی
از بــا ارزشتریــن داروهــا در پزشــکی و
صنعــت آرایشــی بهداشــتی میباشــد .در
طــب ســنتی از دانههــای ایــن گیــاه بــرای
تقویــت حافظــه اســتفاده میگــردد .تاکنــون
مطالعــات فیتوشــیمیایی و فارماکولوژیکــی
اندکــی در رابطــه بــا دانههــای ایــن گیــاه
گــزارش شــده اســت .دانههــای گیــاه حنــا
در اردیبهشــت  97از هرمــزگان -بندرعبــاس
جم ـعآوری شــد و نمونــه هرباریومــی آن ثبــت
گردیــد .پــس از خشــک شــدن در ســایه و
بــه دور از آفتــاب ،توســط دســتگاه خــرد کــن
پــودر شــد و ســپس عصارهگیــری اولیــه بــا

مرجان جلیلی باله

حــال متانــول 100درصــد آغــاز شــد و ســپس
 4فرکشــن اتردوپتــرول ،دی کلرومتــان،
اتیــل اســتات و متانــول از آن اســتحصال
شــد .از میــان فرکشــنهای بهدســت
آمــده از دانههــای گیــاه حنــا ،بهترتیــب
فرکشــنهای دیکلرومتانــی و اتیــل اســتاتی
بیشــترین فعالیــت مهــاری را علیــه آنزیــم
بوتیریــل کولیــن اســترازبــا  IC50معــادل بــا
( ۱۱۳/۴۷ ± ۱/۲۵ )µg/mLو ۱۲۴/۹۰± ۱/۱۵
نشــان دادنــد ولــی دو فرکشــن اتردوپترولــی
و متانولــی قــادر بــه مهــار آنزیــم نشــدند
( .)IC50>500 µg/MLآنزیــم اســتیل کولیــن
اســتراز توســط هیــچ کــدام از فرکشــنها
مهــار نشــد ( .)IC50>500 µg/MLاز
فرکشــن دیکلرومتانــی دانههــای گیــاه حنــا
ترکیبــات -βسیتوســترول ( -β-O -3،)1اســتیل
اولئانولئیــک اســید (-E-O -3 ،)2کوماروئیــل
اولئانولئیــک اســید ( ،)3بتولینیــک اســید
( )4و اولئانولئیــک اســید ( )5و از فرکشــن
اتیــل اســتاتی نیــز ســه ترکیــب مشــابه بــا
فرکشــن قبلــی (ترکیبــات  4 ،3و  )5جداســازی
شــد .از بیــن ایــن ترکیبــات ،ترکیبهــای
 2و  5بیشــترین فعالیــت مهــاری را علیــه
آنزیــم بوتیریــل کولیــن اســتراز بــه ترتیب بــا IC50
برابــر بــا ( ۷۲/۲۰ ± ۰/۴۲ )µMو ۷۷/۱۳± ۰/۰۱
نشــان دادنــد.
واژگان کلیــدی :حنــا،Lythraceae ،
 ،BChE ،AChEفعالیــت آنتیاکســیدان ،متــال
کیلیتینــگ

دانشجو :دکتر مریم ارمنده
عنــوان پایاننامــه :بررســی نقــش لووســیمندان
در بهبــود عملکــرد قلبــی و اثـرات محافظتــی آن بر
ســمیت قلبی در مســمومیت حاد با آلومینیوم فسفاید
استاد  /اساتید راهنما :دکتر محمد عبدالهی
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتر روح اله حســینی،
دکتــر مجیــد مســعودی فــرد ،دکتر مریــم بعیری
گروه آموزشی :سم شناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/31 :
شماره پایاننامه :پ – 467
هیئــت داوران :دکتر محمود قاضی خوانســاری ،دکتر
احمدرضــا دهپــور ،دکتــر مریم اخگــری ،دکتر طلعت
قانــع ،دکتر خســرو م .عبــدی (نماینــده آموزش)
خالصه
آلومینیــوم فســفاید عامــل ایجــاد مســمومیت
شــدیدی اســت کــه در آن آســیب قابــل توجــه
سیســتم قلبــی -عروقــی بهعنــوان عامــل
پی در پی  ۳۸۴
34۴86
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اصلــی مــرگ و میــر مــورد توجــه اســت .یکــی
از دالیــل اصلــی بــاال بــودن مــرگ و میــر در
ایــن نــوع مســمومیت میتوانــد فقــدان درمــان
موثــر در انســان و ناشــناخته بــودن مکانســیم
دقیــق ســمیت باشــد .عامــل اصلــی ســمیت
آلومینیــوم فســفاید گاز فســفین میباشــد کــه از
فســفیدهای فلــزی ماننــد آلومینیــوم فســفاید و یا
فســفید روی و دیگــر فســفیدهای فلــزی دیگــر
آزاد میشــود .براســاس بســیاری از شــواهد،
لووســیمندان میتوانــد اثــرات محافظــت قلبــی
و بهبــود عملکــرد قلبــی در شــرایط مختلــف
پاتولوژیــک اعمــال کنــد .مکانیســم اصلــی
تعریــف شــده بــرای دارو افزایــش در تمایــل
تروپونیــن  Cنســبت بــه کلســیم و تثبیــت
تشــکیل تروپونیــن  Cاســت .ســایر اثــرات دارو
شــامل اثــرات آنتیایســکمیک و حفاظــت قلبــی
آن اســت .اثــرات اینوتــروپ مثبــت لووســیمندان
در دوزهــای درمانــی ،بــدون افزایــش در تقاضای
اکســیژن ،تشــکیل  cAMPداخــل ســلولی یــا
افزایــش غلظــت کلســیم داخــل ســلولی منجــر
بــه افزیــش قــدرت انقبــاض میــوکارد میشــود.
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی مکانیســمهایی
اســت کــه لووســیمندان از طریــق آن ممکــن
اســت ســبب کاهــش ســمیت قلبــی ناشــی از
مســمومیت بــا آلومینیــوم فســفاید گــردد.
مــواد و روشهــا :گروههــای مــورد
بررســی شــامل گــروه کنتــرل (فقــط نرمــال
ســالین) ،گروههــای لووســیمندان تنهــا
( 48 ،24 ،12میکروگــرم /کیلوگــرم) ،گــروه
 10( AlPمیلیگرم/کیلوگــرم) و گروههــای
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 +AlPلووســیمندان کــه لووســیمندان را بــا
دوزهــای  48 ،۲۴،۱۲میکروگرم/کیلوگــرم 30
دقیقــه پــس از تجویــز  AlPبهصــورت داخــل
صفاقــی دریافــت کردنــد ،بودنــد .پارامترهــای
الکتروکاردیوگرافــی (  )ECGضربــان قلــب و
فشــار خــون بــا اســتفاده از دســتگاه پاورلــب
بــه مــدت  180دقیقــه کنتــرل شــدند.
همچنیــن ،پــس از  20ســاعت از مســمومیت،
اکوکاردیوگرافــی بــرای ارزیابــی عملکــرد
بطــن چــپ انجــام شــد .ارزیابــی پارامترهــای
بیوشــیمیایی در بافــت قلــب ،از جملــه فعالیــت
کمپلکسهــای  IV ،II ،Iمیتوکنــدری ،نســبت
 ،ADP / ATPمیــزان آپوپتــوز ،ســطوح مالــون
دی آلدییــد (  ،)MDAالکتــات ،تروپونیــن I
و کراتیــن کینــاز بعــد از  12و  24ســاعت
انجــام شــد.
تغییــرات غیــر عــادی ECGناشــی از AlP
( ،)PR duration and ST heightکاهــش
ضربــان قلــب ،فشــارخون ،بــرونده قلــب ،کســر
جهشــی ( )ejection fractionو حجــم ضرب ـ های
( )stroke volumeبــا اســتفاده از لووســیمندان
بهبــود یافــت .عــاوه بــر ایــن ،لووســیمندان
بهطــور قابــل توجهــی فعالیــت کمپلکــس ،IV
نســبت  ،ADP /ATPآپوپتــوز ،ســطوح ،MDA
الکتــات ،مارکرهــای قلبــی شــامل کراتیــن کینــاز
و تروپونیــن  Iرا بــه دنبــال مســمومیت بــا AlP
بهبــود بخشــید.
واژگان کلیــدی :آلومینیــوم فســفاید،
آپوپتــوز ،اختــال میتوکنــدری ،لووســیمندان،
ســمیت قلبــی

مرجان جلیلی باله

دانشجو :دکتر الهه خراسانی
عنــوان پایاننامــه :شناســایی عوامــل اثرگ ـذار
بــر نــرخ تنزیــل هزینههــا و پیامدهــا و تعییــن
می ـزان آن ب ـرای نظــام ســامت ای ـران
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتــر مجیــد داوری،
دکتــر عبــاس کبریایـیزاده
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتــر فرشــاد فاطمی،
دکتــر علــی اکبری ســاری ،دکتــر ویــدا ورهرامی
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/03/01 :
شماره پایاننامه :پ – 469
هیئــت داوران :دکتــر شــکوفه نیــک فــر ،دکتــر
اکبــر عبداللهی اصــل ،دکتر عبدالمجیــد چراغعلی،
دکتــر حمیدرضــا راســخ ،دکتــر فاطمه ســلیمانی،
دکتر یلـدا حســن زاده اردکانــی (نماینــده آموزش)
خالصه
ایــن مطالعــه در  3فــاز و  13گام بــه نحــوی
طراحــی شــد کــه مباحــث نظــری پایـهای ،تجربیات

جهانــی ،محاســبات اقتصــاد ســنجی ،تحلیلهــای
کمــی و کیفــی را مــورد توجــه قــرار دهــد .در فــاز
اول ،مــرور جامــع مبانــی علمــی و مقــداری نــرخ
تنزیــل در بخــش عمومــی و ســامت (هزینــه و
پیامــد) بهصــورت نظاممنــد انجــام شــد .در فــاز
دوم ،مــرور نظــام منــد بــرای تعییــن متغیرهــای
تأثیرگــذار بــر فرمــول محاســبهای نــرخ تنزیــل در
بخــش عمومــی و ســامت (هزینــه و پیامــد) صورت
گرفــت .در فــاز ســوم روش محاســبه و میــزان نــرخ
تنزیــل هزینههــا و پیامدهــای ســامت بــرای ایــران
تعییــن و پیشــنهاد شــد .در ایــن مطالعــه ،نــرخ تنزیل
بخــش ســامت 48کشــور از تاریــخ  1990تــا 2019
( 30ســال) بهدســت آمــد .نتایــج مرتبــط بــا
دســتورالعمل فراملــی مربــوط بــه ســالهای
1975تــا  43( 2018ســال) بودنــد .اســتفاده از رویکــرد
الگــو بــرداری بــرای تعییــن مبنــای نــرخ تنزیــل
بــه خصــوص در کشــورهای بــا ســطح اقتصــادی
متفــاوت ،چالشهــای زیــادی در زمینــه تخصیــص
بودجــه بخــش ســامت ایجــاد میکنــد .بــرای
فراینــد تعییــن نــرخ تنزیــل هزینههــا و پیامدهــای
ســامت بــرای نظــام ســامت ایــران ،از نظــر تئوری
و عملیاتــی فــروض منظــر تصمیمگیــری اجتماعــی
بــا شــرایط نظــام ســامت کشــور ایــران همخوانــی
بیشــتری دارد .در نهایــت ،بهتریــن مبنــای محاســبه
نــرخ تنزیــل هزینــه و پیامــد ســامت بــرای کشــور
ایــران بهصــورت مشــابه و برابــر میانگیــن نــرخ اوراق
مشــارکت دولتــی در بلنــد مــدت تعییــن شــد.
واژگان کلیــدی :نــرخ تنزیــل ،هزینــه،
پیامــد ،ارزیابــی اقتصــادی ،نظــام ســامت
پی در پی  ۳۸۴
34۴88
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دانشجو  :دکترمحمدشفیعی
عنــوان پایاننامــه :ســنتز و بررســی اثــرات
ضدقارچــی بــرون تنــی ،یکســری از ترکیبــات
جدیــد بــا ســاختمان آزولــی
اســتاد /اســاتید راهنمــا :دکتر علیرضــا فرومدی،
دکتر تهمینه اکبــرزاده
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتــر ساســان رضایی،
دکتر انســیه لطفعلی
گروهآموزشی :شیمی دارویی
مقطعتحصیلیPh.D:

تاریخ ارایه پایاننامه1400/07/11:
شماره پایاننامه :پ – 470
هیئــت داوران :دکتــر عباس طباطبایــی ،دکتر علی
الماســی راد ،دکتــر محســن امینــی ،دکتــر لطیفــه
نویدپــور ،دکتــر مهــدی وزیریــان (نماینده آمــوزش)
خالصه
در ســا لهای اخیــر بــا افزایــش بیمــاران بــا سیســتم
ایمنــی مختــل شــده ،میــزان ابتــا و مــرگ و میــر
تهــای تهاجمــی سیســتمیک قارچــی
ناشــی از عفون 
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بهطــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .عــاوه
بــر ایــن ،داروهــای موجــود بــرای درمــان ایــن
تهــای
تهــا انــدک هســتند و بــا بــروز مقاوم 
عفون 
دارویــی بــاال بــه اکثــر ایــن داروهــا ،یافتــن داروی
مناســب بــا طیــف وســیع و اثــرات بــاال علیــه
گون ههــای مقــاوم بــه چالشــی بــزرگ در ایــن زمینــه
تبدیــل شــده اســت .در ایــن مطالعــه تعــداد  18عــدد
از مشــتقات جدیــد فلوکونــازول ترکیــب شــده بــا
گــروه عاملــی اوره ،طراحــی و ســنتز شــده و اثــرات
ضدقارچــی آنهــا علیــه گون ههــای مهــم و مختلفــی
از قار چهــای بیماریــزای انســانی از ســوی ههای
حســاس و مقــاوم بــه فلوکونــازول ،در مقایســه بــا
داروی اســتاندارد فلوکونــازول مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد .از میــان ترکیبــات ســنتز شــده ،ترکیــب 8b
و  8cباالتریــن اثــرات را علیــه گونههــای مختلــف
حســاس و مقــاوم قارچــی داشــتند .ایــن دو ترکیــب با
مهــار ســاخت و تخریــب بیوفیلــم ،اثــرات کشــندگی
ضــد قــارچ و پروفایــل ســمیت بســیار پاییــن اثــرات
تحســین برانگیــزی را نشــان دادنــد .نتایــج داکینــگ
عنــوان کننــده دو پیونــد هیدوژنــی مهــم بــه همــراه
ســایر پیوندهای  pi-piو واندروالســی ،در ســایت فعال
گیرنــده بــود کــه ایــن موضــوع ،تاییدکننــده اثــرات
یباشــد.
ضــد قارچــی بــرون تنــی ایــن ترکیبــات م 
عــاوه بــر ایــن ،در مــدل درون تنــی طراحــی
شــده ،ایــن ترکیبــات بــا ایجــاد  100درصــد بقــا در
گروههــای درمــان شــده در مقایســه بــا گــروه کنترل
بــدون دارو و گــروه درمــان شــده بــا فلوکونــازول و
همچنیــن کاهــش میــزان کلونیهــای قارچــی در
بافــت کلیــه موشهــا توانســتند اثــر بخشــی درون
تنــی خــود را اثبــات کننــد.

مرجان جلیلی باله

واژگان کلیــدی :کشــف دارو ،کاندیدیازیــس،
فلوکونازول ،بیوفیلم قارچ

دانشجو :دکتر یزدان حسنی نوریان
عنــوان پایاننامــه :تغییـرات اپی ژنتیــک ژنهای
 PPAR-γ، ESR1 ،APOE، ACKR3 ،ICAM1و
ارتبــاط آن بــا میزان فلزات ســنگین ( )As ، Pb ، Cdدر
بیمــاران مبتال به مولتیپــل اســکلروزیس ()MS
استاد /اســاتید راهنما :دکتر محمدحسین قهرمانی،
دکتر محســن امینی
اســتاد /اســاتید مشــاور :دکتر روح اهلل حســینی،
دکتــرمهدیعلیعمرانی،دکترمحمدعلیصحراییان
گروه آموزشی :سم شناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/04/12 :
شماره پایاننامه :پ – 471
هیئــت داوران :دکتــر ملیحــه ســودی ،دکتــر
ســیروس زینلی ،دکتر عبــاس کبریایــی زاده ،دکتر
احمدرضــا شــاهوردی ،دکتــر محمــد عبدالهــی،
دکتــر خســرو م .عبــدی (نماینــده آمــوزش)

خالصه
مولتیپــل اســکلروزیس ( )MSیــک بیمــاری
التهابــی مزمــن اســت کــه بــا ضایعــات دمیلینــه
در سیســتم اعصــاب مرکــزی و عصــب چشــمی،
کاهــش اولیگودندروســیتها و آســیب اکســونی
مشــخص میشــود .آمــار جهانــی  MSدر حــال
افزایــش بــوده و پیشبینــی میشــود ســاالنه
بهطــور متوســط از هــر  ۱۰۰۰۰۰نفــر  ۳/۶نفــر از
خانمهــا و  ۲نفــر از آقایــان بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
شــوند ،در ســال ۲۰۱۰نشــان داده شــد کــه میــزان
شــیوع  MSدر تهــران  ۵۱/۹نفــر در هــر ۱۰۰۰۰۰
نفربــوده اســت و کســر بیمــاران زن بــه مــرد مبتــا 
در ســال  ۲۰۰۲از  ۲بــه  ۳/۲۲در ســال ۲۰۰۸
افزایــش داشــته کــه ایــن مطلــب ایــران را در طبقه
مناطــق بــا میــزان خطــر بــاال قــرار میدهــد.
شــناخته شــدهترین مکانیســم اپیژنتیــک
متیالســیون  DNAاســت .ایــن مســیر بــه
متیالســیون ســیتوزینها در جزایــر CpGهــا
گفتــه میشــود .بیشــتر جفتهــای  CpGدر
ژنــوم پســتانداران متیلــه هســتند ،جفتهــای
غیــر متیلــه در توالیهــای غنــی از  GCیافــت
میشــوند و جزایــر  CpGنامیــده میشــوند.
ایــن توالیهــا هــدف عوامــل رونویســی هســتند
و بهعنــوان پروموتــور عمــل میکننــد و محــل
آغــاز رونویســی هســتند .فلــزات ســنگین بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن آلــوده کنندههــای محیــط
زیســت محســوب میشــوند ،کــه بــه واســطه
اســتفاده از انــواع ترکیبــات در کشــاورزی و صنایــع
مختلــف میتواننــد وارد چرخــه اکوسیســتم شــده و
در نهایــت ،از راههــای مختلــف وارد بــدن انســان
پی در پی  ۳۸۴
34۴90
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شــوند .در نتیجــه مواجــه انســان بــا فلزات ســنگین
امــروزه بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافتــه
اســت .از جملــه فلــزات ســنگین کــه امــروزه مواجه
بــا آنهــا افزایــش یافتــه و دارای ســمیت باالیــی
در انســان هســتند ،آرســنیک ،ســرب و کادمیــوم
میباشــند .در نتیجــه ،مــا در ایــن مطالعــه ،یکــی
از فرضیاتــی را کــه مــورد بررســی قــرار دادیــم،
ارتبــاط بیــن غلظــت فلــزات  As ،Cdو  Pbبــا تغییــر
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درصدهــای متیالســیون در ژنهــای مــورد بررســی
اســت .بنابرایــن ،در مطالعــه حاضــر ،ارتبــاط غلظــت
فلــزات ســنگین نــام بــرده در نمونــه خــون بیمــاران
 MSو رابطــه آن بــا اپیژنتیــک ژنهــای دخیــل در
بیمــاری  MSبررســی خواهــد شــد.
واژگان کلیــدی :مولتیپــل اســکلروزیس،
اپیژنتیــک ،متیالســیون  ،DNAفلــزات ســنگین

