تازههای پایاننامههای دانشکده داروسازی

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

مقطع تحصیلی :دکترای عمومی داروسازی
تاریخ ارایه پایان نامه99/06/16:
شماره پایان نامه5815 :
هیئت داوران :دکتر امیر هاشمی ،دکتر اکبر
عبداللهی اصل ،دکتر یلدا حسین زاده اردکانی،
دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)
دانشجو :محمد مولوی نجومی
عنوان پایان نامه :بررســی صرفه جویی
اقتصادی ناشــی از اثــرات محافظتی قلبی
عروقی در اســتفاده از هر یــک از داروهای
امپاگلیفلوزین وســیتاگلیپتین و لیراگلوتاید در
درمان دیابت نوع2
استاد  /اساتید راهنما :دکتر شکوفه نیکفر
اســتاد  /اساتید مشــاور :دکتر علیرضا
استقامتی
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو

خالصه:

ارتباط نزدیکی بین دیابت و بیماری های قلبی
عروقی وجود دارد ،بهطوری که علت اصلی مرگ
ومیر در آنها اســت .بار و هزینه بیماری و شیوع
آن نیز در ســال های اخیر باالرفته است .دو منبع
الکترونیکی scopusو  pubmedرا جستجو می
کنیم برای یافتن همه مطالعات به زبان انگلیســی
از ابتدا تا ســال  2020که از نوع randomized
 clinical trialیا متاآنالیز باشند و اثر امپاگلیفلوزین
را نســبت به لیراگلوتید در افرادی که دیابت نوع2
دارند ،بررسی کرده باشند و حداقل یکی از پیامدهای
مدنظر را گزارش کننــد .جدیدترین قیمت داروها
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در ایران ســال 1399را درنظر می گیریم .هزینه
بستری شدن در بیمارستان بر اساس قیمت مصوب
شده ســال  1399برای بخش دولتی و خصوصی
درنظر گرفته شــد .با توجه به اثر کاهشــی بیشتر
امپاگلیفلوزیــن بر بروز مرگ و میر عمومی ،مرگ
و میر ناشــی از بیماری قلبی  -عروقی و بستری
شدن بهخاطر نارســایی قلبی نسبت به لیراگلوتید
همچنین کمتر بودن هزینه دارویی و کمتر شــدن
هزینه ناشی از بستری شدن بهخاطر نارسایی قلبی
درسال ،استفاده از امپاگلیفلوزین در ایران استراتژی
درمانی هزینه-اثربخش شناخته شد.
واژگانکلیــدیempagliflozin,liraglutide,:
cardiovascular, randomized clinical
trial,cost-effectiveness

دانشجو :نگین داودی

عنــوان پایــان نامه :بررســی عوارض
کلیوی ناشی از داروها در بیماران بستری در
بخشهای داخلی بیمارستان دکتر شریعتی
استاد  /اساتید راهنما :دکتر خیراله غالمی،
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دکتر نیایش محبی

اســتاد  /اساتید مشــاور :دکتر کوروش
صادقی ،دکتر حمیدرضا تقوای معصومی
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی داروسازی
تاریخ ارایه پایان نامه99/06/31:
شماره پایان نامه5820 :
هیئت داوران :دکتر تکتــم فقیهی ،دکتر
شهیده امینی ،دکتر یلدا حسین زاده اردکانی،
دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)

خالصه:
مقدمه :آســیب حادکلیوی( )AKIسندرمی است

که به صورت افت شــدید  GFRســبب نقص در
پاکســازی بدن از محصوالت زاید ،اختالل تنظیم
حجم مایعات خارج ســلولی ،تعادل الکترولیتی و
نقص حذف دارویی میگردد.
هدف :هــدف از این مطالعه ،بررســی به روز
عوارض دریافت انواع داروها باتوجه به عدم وجود
اطالعات کافی درمورد بروزعوارض جانبی ناشــی
از داروها طی بستری می باشد.
روش کار :این مطالعه به صورت مشــاهده ای،
مقطعی و آیندهنگر انجام شد .درطول مدت 12ماه
مطالعه 678 ،بیماربستری در این بیمارستان مورد
بررسی قرارگرفتند .ازت اوره خون( ،)BUNکرآتینین
و  ...انجام شد.
نتایج :رابطه جنسیت بیماران و بروز عارضه کلیوی
معنی دار نبود .بین ســن افراد ،تعداد اقالم دارویی

تهیه کننده :فاطمه امینی

و ....عارضه رابطه معنیدار بود.
نتیجهگیری :براساس دادههای حاصل از مطالعه،
افراد مسنتر دارای خطر باالتر  AKIهستند .تلفیق
بین داروهای نفروتوکسیک ،طول مدت بستری در
بیمارستان و سن بیماران با بروزعارضه کلیوی رابطه
معنی داری دارد.
واژگان کلیدی :آسیب حادکلیوی( ،)AKIبیماران
بستری ،ونکومایسین ،فوروزماید ،سیپروفلوکساسین،
کلیندامایسین

دانشجو :سیده زهرا یحیایی
عنوان پایان نامه :بررسي خاصیت ضدالتهابی
آنزیم نو ترکیب آرازایم بهصورت درون تن
استاد  /اساتید راهنما :دکتر محسن امین
استاد  /اساتید مشاور--- :
گروه آموزشی :کنترل غذا و دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی داروسازی
تاریخ ارایه پایان نامه99/06/26:
شماره پایان نامه5825 :

هیئــت داوران :دکتر محمدعلی فرامرزی،
دکتر محمدحسین قهرمانی ،دکتر عفت سوری
(نماینده آموزش)

خالصه:

درمان التهابات حاد و مزمن از چالشهای مهم
علم داروسازی محسوب میشود و داروهای جدید
هنوز نتوانســتهاند به طور کامــل و جامع درمان
کننده انواع التهاب باشند .دست یافتن به داروهای
موثر با مکانیســمهای ضدالتهابی میتواند خدمت
بزرگی به افراد مبتال به بیماریهای التهابی باشد.
در این تحقیق ،آنزیــم آرازایم نوترکیب به عنوان
مهار کننده فرایند هــای التهابی در مدل حیوانی
مورد بررسی قرار گرفت .آرازایم یک آنزیم ترشحی
باکتری سراشیا پروتئوماکولن س �(Serratia prote
)amaculansاســت .آرازایم نوترکیب از باکتری
 E. coli BL21ترانسفرم شده با سازه ژنی حاوی ژن
کدکننده آنزیم آرازایم تهیه شد .بیان ژن در باکتری
 E. coli BL21با اســتفاده از  IPTG mM1انجام
گرفت و آرازایم نوترکیب توســط ستون نیکل جدا
و خالص شــد .از روش SDS-PAGEبرای بررسی
خالص بودن آرازایم اســتفاده شد .غلظت پروتئین
تام به روش  Bradfordاندازهگیری شد و به منظور
تایید فعالیت پروتئازی آنزیم ،از روش Skimmed
 milk agarاســتفاده شــد .برای سنجش اثرات
ضدالتهابی آنزیم آرازیم از روش ایجاد کیسه هوایی
استریل به صورت زیر جلدی در موش (air pouch
 )modelاستفاده شد .سوسپانسیون باکتری E. coli
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به عنوان محرک التهابی به کیسه هوایی تزریق
گردید .ســپس محلول حاوی آرازایم به عنوان
نمونه مورد ســنجش ،دگزامتــازون به عنوان
شــاهد مثبت و سرم فیزیولوژی بهعنوان شاهد
منفی به کیســه هوایی تزریق شــدند .کیســه
هوایی به وســیله سرم فیزیولوژی شستشو داده
شد و تعداد نوتروفیلها بهعنوان شاخص التهاب
در مایع شستشو شمارش شدند .همچنین میزان
فعالیــت آنزیم مایلوپراکســیداز به عنوان دیگر
شــاخص التهابی مورد ســنجش قــرار گرفت.
غلظت پروتئین حاصل از خالص سازی آرازایم 67 µg/ml
تعیین گردید .در ژل  SDS-PAGEباند پررنگ
در محدوده  52کیلودالتون نشا ندهنده خلوص
آنزیم آرازایم بود .هاله شــفاف تشکیل شده در
پلیت حاوی اســکیم میلــک آگار تایید کننده
خاصیت پروتئازی آنزیم خالص شده بود .تعداد
نوتروفیلهای شــمارش شــده و فعالیت آنزیم
مایلوپراکســیداز در گرو ههــای دریافت کننده
آرازایم و دگزامتازون به طور معنیداری پایینتر
از گروه دریافت کننده شاهد منفی بودند .نتایج
این تحقیق نشان داد که آنزیم آرازایم نوترکیب
به عنوان یک ترکیب دارویی با پتانسیل اثرات
ضد التهابی می تواند مورد توجه بخش تحقیق
و توســعه در حوزه میکروبیولوژی دارویی قرار
گیرد.
واژگان کلیــدی :آرازایم،آنزیــم نوترکیــب،
Serratia Proteamaculanse
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دانشجو :حسین محمدیان
عنوان پایان نامه :ارزيابی عملکرد صنعت
داروسازی کشــورهای منتخب قبل و بعد از
پیوستن به سازمان تجارت جهانی
استاد  /اساتید راهنما :دکتر مجید داوری
استاد  /اساتید مشاور :دکتر عباس کبریایی
زاده
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایان نامه1399/07/29:
شماره پایان نامه5829 :
هیئت داوران :دکتــر اکبر عبداللهی اصل،
دکتر فاطمه ســلیمانی ،دکتر عفت ســوری
(نماینده آموزش)
خالصه:

در این مطالعه صنعت داروســازی چند کشــور
توســعه یافته (آمریکا ،آلمان ،ژاپن و ایتالیا) و در
حال توسعه (هند ،چین ،ترکیه و برزیل) قبل و بعد
از پیوستن به بانک تجارت جهانی مقایسه شده ،تا با

تهیه کننده :فاطمه امینی

بررسی نتایج حاصل از آن ،بتوانیم آثار پیوستن ایران
به این سازمان را بر صنعت داروسازی ارزیابی کنیم.
بدین منظور ابتدا کشــورهای منتخب براساس
شاخصهای مشــخصی از جمله مشابهت میزان
تولید ناخالص داخلی کشورها و تقسیم بندی بانک
جهانی از نظر درآمد ،با کشومان انتخاب خواهند شد.
در گام بعدی نظام دارویی کشــورهای منتخب
براساس گزارشهای رسمی موجود از سازمان های
معتبر جمعآوری و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
سپس دادههای کمی تحقیق (واردات و صادرات
کشورهای منتخب) در یک باز ه زمانی  18ساله مورد
بررسی قرار گرفته و تاثیر الحاق به سازمان تجارت
جهانی در ســالهای پنجم و دهم پس از پیوستن
محاسبه خواهد شد که در آن میزان تفاوت نمودار
پیش بینی با نموار واقعی مورد ارزیابی قرار خواهد
گرفت .سپس ،برای این منظور از مدل رگرسیون
خطی استفاده شد و در مرحله بعد مطالعات سری
زمانی منقطع مورد استفاده قرار گرفته شده است.
بــرای اجرای این روش نیز از نــرم افزار  SPSSو
مدل  ARIMAکمک گرفته شده است .این مدل،
یکی از روشهایی اســت که در اقتصاد ســنجی
بــرای پیشبینی آیند ه رفتار یک پیامد بر اســاس
رفتار گذشــته آن مورد استفاده قرار میگیرد و در
اخر میزان تراز تجاری کشورها قبل و بعد ( 5سال
و  10ســال) از پیوستن به سازمان تجارت جهانی
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در مجمــوع یافتههــای مطالعه نشــان داد که
بزرگترین صادر کننــدگان دارویی دنیا ،همچنین
بزرگترین واردکنندگان دارویی نیز هستند .همچنین
میــزان صادرات و واردات دارویی در کشــورهای

توســعه یافته و در حال توسعه ،به صورت مستقیم
تحت تاثیر پیوســتن به  WTOنبــوده و احتماال
عوامل دیگری ،مثل سیاستهای کالن اقتصادی،
پشــتوانههای دانشــی و فنی و تعامالت جهانی
کشــورها در میزان صادرات و واردات کشــورها
دخالت موثری دارند.
واژگان کلیدی :سازمان تجارت جهانی ،صنعت
داروسازی ،سری زمانی منقطع ،مدل  ARIMAمدل
رگرسیون خطی ،تراز تجاری

دانشجو :مریم نوحی
عنوان پایان نامه :اندازه گیری میزان اتانول
موجود در نمونه سرکه های صنعتی و خانگی با
استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر منان حاج
محمودی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر محسن امینی،
دکتر نفیسه صادقی
گروه آموزشی :کنترل غذا و دارو
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مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایان نامه1399/10/01:
شماره پایان نامه5831 :
هیئت داوران :دکتر ملیحه برازنده تهرانی،
دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)
خالصه:

ســرکه یکــی از دیرینهتریــن مواد مورد
استفاده بشر اســت .این محصول به عنوان
یک ماده غذایی نقش مهمی را در ســامت
انســان ایفا میکند .در ایران و کشــورهای
اســامی وجهه حالل بودن مواد غذایی از
ارکان مهم تغذیه اســت و در مورد ســرکه
غلظت اتانول اســت که نشانگر حالل بودن
آن اســت .یکی از دالیل منع اســتفاده از
الکل در اسالم ،آسیبهای فراوان و جبران
ناپذیری اســت که اســتفاده از آن بر جسم
و روان بر جــای میگذارد که این اثرات از
لحاظ پزشــکی نیز مورد تأیید اســت .ما در
این پایا ننامه بر آن شــدیم تا میزان اتانول
موجود در ســرکههای خانگــی و صنعتی را
به وســیله کروماتوگرافی گازی و دســتگاه
 headspaceبســنجیم 140 .نمونه سرکه
خانگــی و صنعتی تهیه گردید .از این میان،
 103نمونه ســرکه صنعتــی از بین  70برند
مختلــف بوده و  37عدد از آ نها را ســرکه
خانگی تشــکیل مــی داد .در این مطالعه از
اتانول به عنوان اســتاندارد و از استونیتریل
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به عنوان اســتاندارد داخلی استفاده گردیده
و پــس از رســم منحنــی کالیبراســیون،
پارامترهای اعتبارســنجی (حد انداز هگیری
و حد تشــخیص) روش بررسی شد .نمونهها
توســط سیســتم  Headspaceو دســتگاه
کروماتوگرافی گازی مورد آنالیز قرار گرفت.
میزان  LODبین استانداردهای تزریق شده
 0/0069و میزان  LOQبرای آن ها 0/021
می باشــد و درصد استخراج  100/14بوده
که این میــزان کارآیی مطلوب میباشــد.
نتیجه حاصل از بررســی نمونهها نشان داد
که  26نمونــه فاقد اتانول بوده و  18نمونه
محتوی اتانولی کمتر از حد تشــخیص بوده
و  13نمونــه محتوی اتانولــی باالتر از حد
مشخص شده توسط سازمان استاندارد بودند
که  10نمونه از آ نها ،ســرکه خانگی بودند.
نهایتــا در این مطالعه ثابت شــد که میزان
اتانــول موجود در ســرکههای خانگی بیش
از ســرکههای صنعتی است و این مقدار در
بعضی موارد از میزان اســتاندارد تعیین شده
نیــز فراتر میرود و هــم چنین روش مورد
اســتفاده روشی ســریع با دقت باال ،برای
ســنجش میزان اتانول در غلظتهای پایین
نیز ارزیابی شد.
واژگان کلیدی :سرکه ،اتانول ،کروماتوگرافی
گازی

تهیه کننده :فاطمه امینی

دانشجو :مسعود فرامرزی
عنوان پایان نامه :طراحی مدل بومیشده
( RLsســطوح آمادگــی) در صنعت بیوتک
دارویی ایران
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتر عباس
کبریایــیزاده ،دکتر جواد نوری و دکتر اکبر
عبداللهیاصل
استاد  /اساتید مشاور :دکتر میثم سیدی فر
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایان نامه1399/07/29:
شماره پایان نامه5832 :
هیئت داوران :دکتر فریدون مهبودی ،دکتر
فاطمه سلیمانی ،دکتر محمدرضا فاضلی ،دکتر
عفت سوری (نماینده آموزش)
خالصه:

امــروزه اندازهگیری آمادگی یک فنآوری بدیع
بهروشی قابلاعتماد جهت تصمیمگیری صنعتی از

اهمیت اساسی برخوردار است .ارزیابی توانمندی
فنآوری ،ابزاری است که بهمنظور تعیین صالحیت
روند توسعه فنآوری و کمک به تصمیمگیریهای
ســرمایهگذاری جهت استقرار سیستمها یا عناصر
فنآوری بهصورت بهموقع ،استفاده میشود .ارزیابی
توانمندی فنآوری فرآیندی نظاممند و مبتنی بر
معیار و مولفههای معین بوده که بلوغ فنآوریهای
مشــخص مورد استفاده در سیســتمها را ارزیابی
میکند .این ابزار (که عبارتاســت از ارزیابیهای
مرتبــط با میــزان پیشروی توســعهی فناوری)
اطالعاتــی توصیفی در زمان بلــوغ فنآوریها و
آمادگی آنها برای ورود به طراحی پروژه و اجرای
ی توانمندی
آن ،ارایــه میدهد .در واقع ارزیابــ 
فنآوری ابزار مدیریتی مؤثری جهت کاهش خطر
فنی و بهحداقلرساندن پتانسیل افزایش هزینههای
مربوط به فنآوریها و تأخیر برنامه است.
در ایــن مطالعه دو مــدل از انواع روشهای
مربــوط به ارزیابی توانمنــدی فنآوری تحت
عناوین ســطوح آمادگی و اطلس (روش اجزای
تکنولــوژی) معرفــی و در ارتبــاط بــا صنعت
بیوتکنولوژی دارویی جمهوری اســامی ایران
شبیهسازی شدهاند .به این منظور در گام نخست،
روایی پرسشــنامه تهیهشــده بر اســاس مدل
استاندارد ســطوح آمادگی تولید توسط نخبگان
صنعت مزبور مورد بررســی و تایید قرارگرفت و
در قدم بعد بر اســاس نظر نخبــگان حاضر در
مطالعه ،محاســبه درصد اهمیت نسبی هر یک
از اجــزای تکنولوژی (معین در روش اطلس) در
هر مرحله از تولید پروتئینهای نوترکیب E.coli
 Basedو نیز درصد اهمیت نســبی هر مرحله از
پیدرپی 377
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تولید این محصوالت نسبت به کلیه مراحل تولید
صورت پذیرفت.
واژگان کلیــدی :ارزیابــی توانمنــدی،
بیوفارماســیوتیکال ایران ،سطوح آمادگی ،اجزای
تکنولوژی ،پروتئینهای نوترکیب. E.coli Based

دانشجو :زهرا فوالدی
عنوان پایان نامه :ارزیابی برون تنی خواص
ضد آلزایمری عصاره پلی ساکاریدی قارچ بادام
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر محمدرضا
شمس اردکانی ،دکتر مینا سعیدی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر تهمینه اکبرزاده
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایان نامه1399/03/25:
شماره پایان نامه5833 :
هیئت داوران :دکتر زهرا توفیقی ،دکتر آزاده
منایی ،دکتر سمیرا رحمان نژاد ،دکتر فاطمه
فرجادمند ،دکتر عفت سوری (نماینده آموزش)
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خالصه:

بیماری آلزایمر یکی از شــایعترین بیماری های
دوران پیری اســت.آلزایمر یــک بیماری تخریب
نورونی اســت که به وســیله اختالل در حافظه و
ادراک ،تشخیص داده می شــود .در این مطالعه،
عصارههــای پلی ســاکاریدی دو گونــه ایرانی و
فرانســوی  Agaricus subrufescensتهیــه و
میزان مهارکنندگی روی آنزیمهای استیل کولین
استراز ( )AChEو بوتیریل کولین استراز ()BChE
در عصــاره های آبــی و هیدروالکلی آن ها مورد
بررســی قرار گرفت .در مقام مقایســه با داروی
دونپزیل عصاره های آبی و هیدروالکلی ،مؤثرترین
عصارهها در این مطالعه ،مقادیر  IC50را به ترتیب
 154/63و  µg/mL 145توسط گونههای ایرانی
( )S9و فرانســوی ( )S7نشان دادند که از شرایط
استخراج مختلف به دست آمده بودند ،اما در مورد
بوتیریل کولین استراز ،هیچ یک از عصار هها فعالیت
مهارکنندگی از خود نشان ندادند .در ادامه ،اثر این
دو عصــاره  S9و  S7روی تجمع آمیلویید بتا (،)A
فعالیت آنتی اکسیدانی و محافظت عصبی نیز مورد
آزمایش قــرار گرفت .فعالیت آنها در برابر تجمع
 Aبا  donepezilبه عنوان داروی مرجع مقایسه
گردید ،نتایج نشــان میدهد کــه این دو عصاره
بهترتیــب دارای فعالیت از بیــن برندگی رادیکال
 DPPHو محافظت عصبی در برابر آسیب ناشی از
آمیلویید بتا ،متوسط و ناچیز هستند.
واژگان کلیدی :قارچ آگاریکوس سابریفیسنس،
بیماری آلزایمر ،آمیلویید بتا ،فعالیت آنتی اکسیدانی،
کولین استراز ،پلی ساکارید ،نوروپروتکتیویتی

تهیه کننده :فاطمه امینی

دانشجو :سیدمحمد هادی رئیس کرمی
عنوان پایان نامه :انــدازه گیری منتول در
محصوالت موضعی ضددرد در سطح عرضه
شهر تهران
استاد  /اســاتید راهنما :دکتر منان حاجی
محمودی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر محسن امینی،
دکتر نفیسه صادقی
گروه آموزشی :کنترل غذا و دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایان نامه1399/10/22:
شماره پایان نامه5835 :
هیئت داوران :دکتر ملیحه برازنده تهرانی،
دکتر سامان احمد نصرالهی ،دکتر عفت سوری
(نماینده آموزش)
خالصه:

درد حسی ناخوشایند و تجربهای احساسی همراه
با آســیب بافتی واقعی میباشد .در طول تاریخ  ،از
درمان های موضعی به عنوان مســکن اســتفاده

میشده است .تجویز موضعی به دلیل عدم تهاجمی
بودن ،کاربری ساده ،جلوگیری از متابولیسم عبور
اول کبدی و کاهش عوارض جانبی سیستمیک در
مقایسه با ســایر راه های معمول مانند خوراکی و
تزریقی ،روشی جذاب برای مصرف دارو است .متیل
سالیسیالت به طور گستردهای در تعدادی از مواد
مرطوب کننده تجاری و پماد برای تسکین دردهای
عضالنی جزیی اســتفاده میشــود .کامفر دارای
خاصیت ضد درد و ضد تحریک مالیم است و جزء
اصلی مواد مرطوب کننده برای تسکین فیبروزیت،
نورالژی و شرایط مشابه است .هدف از این مطالعه
اندازهگیری منتول ،کامفر و متیل سالیســیالت در
محصوالت موضعی ضددرد در سطح عرضه شهر
تهران با روش ســریع و دقیق GC-FIDو مقایسه
آن با دستورالعمل تعیین شده توسط سازمان غذا و
داروی ایران میباشد .بدین منظور تعداد  150عدد
نمونه متشکل از  50برند داخلی و خارجی مختلف از
محصوالت موضعی حاوی مواد موثره مورد نظر در
بین بازه زمانی  1398/6/6تا  1399/4/6از داروخانه
های سطح شهر تهران جمع آوری گردید 7 .عدد از
برندها خارجی (شامل  21نمونه) و  43برند داخلی
(شامل  139نمونه) است .طبق این مطالعه مشاهده
شــد که در این محصوالت میزان تعیین شده در
دستورالعمل سازمان غذا و دارو رعایت شده است.
همچنین مشاهده گردید روش جداسازی با دستگاه
کروماتوگرافی گازی و دتکتور  FIDروش مناسبی
است که از دقت خوبی نیز برخوردار است و همچنین
نمونه جهت تزریق به آماده ســازی نیازی ندارد و
روش استفاده شده روشی ساده و کاربردی میباشد.
در این تحقیــق تمامی نمونه ها از حداقل غلظت
پیدرپی 377
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قابل قبول ســازمان غذا و دارو (متیل سالیسیالت
در مقادیر باالی 10درصد ،منتول در مقادیر باالی
0/05درصد و کامفر در مقادیر باالی 3درصد برای
مصــارف موضعی دارو) برخوردار بودند .در ضمن،
پیشنهاد می شود جهت تعیین حداکثر مقدار مصرف
مجاز برای محصوالت موضعی حاوی منتول ،کامفر
و متیل سالیسیالت تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.
واژگان کلیدی :منتول ،ضــد درد ،موضعی،
کروماتوگرافی گازی ،کامفر

استاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر محمد
علیدوستی
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایان نامه99/09/24:
شماره پایان نامه :ت 131 -
هیئت داوران :دکتر هاشــم ســزاوار ،دکتر
محمد عباســی نظری ،دکتر محمد سیستانی
زاد ،دکترحسین خلیلی افوسی ،دکتر سیمین
دشتی خویدکی ،دکتر محسن امین (نماینده
آموزش)
خالصه:
مقدمه Primary PCI :درمان اســتاندارد بیماران

دانشجو :دکتر سیدحسین حسینی
عنوان پایــان نامه :بررســی اثرات ضد
التهابی کلشی سین بر میزان فلوی کرونری
و میزان پرفیوژن میوکارد و مقایسه میزان شیوع
 no-reflowدر بیمارانی که در فاز حاد  MIتحت
 Primary PCIقرار می گیرند
استاد  /اســاتید راهنما :دکتــر آزیتا حاج
حسین طالساز ،دکتر یاسر جناب
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با انفارکتوس میوکارد حاد قلبی میباشــد .پدیده
 no-reflowیکــی از مشــکالتی اســت که به
دنبال انفارکتوس میوکارد حاد قلبی اتفاق میافتد.
کلشیســین با اثــرات ضد التهابــی میتواند در
پیشگیری از بروز پدیده  no-reflowموثر باشد.
روش کار :این مطالعه يــك كارآزمايي باليني،
دوسو كور ،كنترل شده با دارونما میباشد که در آن
 451بیمار با تشخیص انفارکتوس میوکارد حاد قلبی
که تحــت  Primary PCIقرار گرفته بودند ،وارد
مطالعه شــدند 229.بیمار در گروه دارو  222بیمار
در گروه دارونما قرار گرفتند .بیماران در گروه دارو
 1میلیگرم کلشی سین قبل از  PCIو  0.5میلیگرم
بعد از  Primary PCIدریافت کردند .همچنین در
گروه دارونما بیماران  1میلیگرم دارونما قبل از PCI
و  0.5میلیگــرم بعد از  PCIدریافت کردند .نتایج

تهیه کننده :فاطمه امینی

مطالعه شاخصهای آنژیوگرافی برای no-reflow

شــامل میزان فلوی کرونری و میــزان پرفیوژن
میوکارد و همچنین مارکرهای آزمایشگاهی از قبیل
تروپونین CRP ،و  P-selctinمیباشــد .همچنین
حوادث قلبی و عروقی )major (MACEsو میزان
مرگ و میر  30روز بعد از فرآیند ثبت شد.
نتایج :در اين مطالعه  321 ،بيمار شرایط ورود به
مطالعه را داشتند که  161بیمار در گروه کلشیسین
و  160بیمــار در گروه دارونما قرار گرفتند .از نظر
پدیده  no-reflowاختالف معنیداری بین دو گروه
مشاهده نشد ( .)P = 0/98اگرچه سطح  CRPبعد
از  48ساعت در بیماران دریافت کننده کلشیسین
افزایش کمتری نشــان داد ،اما با این وجود از نظر
آماری اختالف معنیداری بین دو گروه مشاهده نشد
( .)0.069 = Pهمچنین از نظر سطحP-selectin
بعد از  24ساعت اختالف معنیداری بین دو گروه
مشاهده نشد ( MACE .)0.73 = Pشامل مرگ و
میر ،انفارکتوس میوکارد ،ردrevascularization
عــروق هدف و  revascularizationدر منطقه
هدف بین دو گروه مشابه بود و اختالف معنی داری
نداشت (.)0.23 = P
نتیجهگیــری :در بيماران بیمار با انفارکتوس
میوکارد حاد قلبی تحت درمان با ، Primary PCI
تجويز كلشي سين قبل از  Primary PCIنتوانست
بهطــور معنی داری میزان no-reflowو MACE
یک ماهه را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :انفارکتوس میوکاردNo-reflow، ،
Primary PCI ، STEMI، revascularization

دانشجو :دکتر پریسا کیان پور
عنــوان پایان نامه :ارایــه پروتکل جامع
دارودرمانی سپســیس و شــوک سپتیک در
راستای حل مشکالت موجود
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتر مجتبی
مجتهدزاده  ،دکتر یونس پناهی
استاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر رسول
علیاننژاد ،دکتر فرهاد نجمالدین
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایان نامه99/10/10:
شماره پایان نامه :ت 132 -
هیئت داوران :دکتر محمد سیســتانی زاد،
دکتر شــادی ضیائی ،دکتر بهادر میررحیمی،
دکتر سیمین دشــتی خویدکی ،دکتر نیایش
محبی ،دکتر حســین خلیلی افوســی ،دکتر
محسن امین (نماینده آموزش)
خالصه:
مقدمه و هدف :مدیریت سپســیس و شــوک

ســپتیک ،به دلیل نرخ مــرگ و میر باال و هزینه
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تحمیلی بر نظام ســامت ،همواره جز مهمترین
معضالت نظام ســامت بوده اســت .از این رو،
لحاظ نمودن مداخالت دارودرمانی بر اساس شواهد
علمی بهروز و متناســب با شرایط خاص هر بیمار
از اصول مهم مدیریت صحیح آن بوده اســت .در
این راستا ،با توجه به نبود دستورالعمل داخلی ،ارایه
دســتورالعملی جامع از مدیریت جنبههای مختلف
دارودرمانی این بیماری بر اساس مشکالت موجود
در پرکتیس روتین و آخرین مستندات علمی مدنظر
ما قرار گرفت.
روش کار :جهت شناســایی مشــکالت موجود
در مدیریت سپســیس و شوم سپتیک ،مطالعهای
مقطعی ،از نوع توصیفی-تحلیلی ،در بازه  5ماهه،
در  3بخش مراقبتهای ویژه  3بیمارســتان واقع
در شــهر تهران (بیمارستان سینا ،بیمارستان بقیه
اهلل و بیمارستان شریعتی) طراحی و انجام شد .در
این بازه ،اطالعات مورد نیاز از  100بیمار که واجد
شرایط شرکت در مطالعه بودند ،گردآوری گردید.
پس از تکمیل و جمع آوری ،اطالعات ،مورد تحلیل
آماری از نوع توصیفی قرار گرفتند و تفاوت مدیریت
بیماری نسبت به آخرین دستورالعمل معتبر موجود
مشخص گردید.
جهت تدوین پروتکلهای مربوط ،با جستجو در
منابــع الکترونیکی و چاپی و کلیدواژههای مربوط
به هر زیرموضوع ،آخرین شواهد موجود گردآوری
گردید .سپس ،پیشــنهادات دارودرمانی در غالب
الگوریتم و جداول طراحی شد .پس از تایید محتوا
توسط اساتید راهنما ،پروتکل تدوین شده ،به انجمن
مراقبتهای ویژه ارایه و تاییدیه آن اخذ گردید.
نتیجهگیــری :درمــان مبتنی بــر پروتکل ،در
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کشورهای مختلف مرسوم بوده است و دستورالعمل
داخلی بر اســاس امکانات و شرایط مراکز درمانی
تنظیم و به عنوان راهنما در اختیار کادردرمان قرار
گرفتــه و یکی از اقدامات موثر جهت کاهش بروز
خطاهای دارودرمانی و افزایش کارآیی درمان بوده
است؛ الزم به ذکر است که این راهنماها جایگزین
قضاوت بالینی درمانگر نمیشــوند و صرفا کمک
کننده در تصمیمگیری هستند .با توجه به عدم وجود
پروتکل جامع جهت مدیریت سپســیس و شوک
سپتیک در ایران ،این راهنما برای اولین بار تدوین
گردید .امید است استفاده از آن موجب ارتقای بیش
از پیش خدمات دارودرمانی به مبتالیان گردد.
واژگان کلیدی :سپســیس ،شــوک سپتیک،
دارودرمانی ،پروتکل

دانشجو :دکتر حسام کاکاوند
عنــوان پایــان نامــه :بررســی تاثیر
پنتوکســیفیلین وریدی بر آســیب ناشی از
پرفیوژن مجدد میوکارد در بیماران primary
PCI

تهیه کننده :فاطمه امینی

استاد  /اساتید راهنما :دکتر آزیتا حاج حسین
طالساز ،دکتر حمیدرضا پورحسینی
استاد  /اساتید مشاور--- :
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای تخصصی
تاریخ ارایه پایان نامه99/05/29:
شماره پایان نامه :ت 133 -
هیئت داوران :دکتر مجید شــهرتی ،دکتر
شادی ضیایی اردستانی ،دکتر سیمین دشتی
خویدکی ،دکتر ملیحه برازنده تهرانی (نماینده
آموزش)
خالصه:
هــدف :مطالعه حاضر با هدف بررســی

تاثیر تجویز پنتوکســی فیلین وریدی قبل
از مداخالت کرونری روی آســیب ناشی از
پرفیوژن مجدد میوکارد در بیماران با سکته
حاد قلبی طراحی شده است.
روش کار :در ایــن کارآزمایــی بالینــی
تکمرکزه ،تصادفی و دوســویهکور تعداد
 161بیمــار با تشــخیص انفارکتوس حاد
میــوکارد با باال رفتــن قطعه (STEMI) ST
کــه کاندید مداخــات کرونــری ( )PCI
شــد هاند به دو گروه تقسیم شدند تا مقدار
 100میلیگرم پنتوکســیفیلین وریدی یا
دارونمــا را دریافت کننــد .پیش و پس از
انجام مداخلــه ،تروپونین و  CRPبهعنوان
فاکتورهای بیوشــیمیایی آسیب به میوکارد

انداز هگیری شــدند .همچنیــن یافتههای
آنژیوگرافیک شامل باز گشت جریان خون
اپیکاردیــال (  )TIMIقبــل و بعد از فرآیند،
ســرعت برقراری جریان خــون (  )TFCو
بازگشــت جریان خون بافتی (  )MPGنیز
مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتههــا :در بین بیماران وارد شــده در
مطالعه تفــاوت معناداری از نظر ســوابق
بیمار یها ،یافتههای آزمایشگاهی ،مسایل
مربوط به سکته قلبی و فاکتورهای مربوط
به فرآیند وجود نداشت .بین دو گروه پس از
انجام مداخله تفاوت معناداری در یافتههای
آزمایشــگاهی و آنژیوگرافیک ایجاد نشد.
نتیجهگیــری :تجویــز پنتوکســیفیلین
وریــدی پیــش از انجــام  PCIاولیــه در
بیماران با  STEMIنتوانســت آسیب ناشی
از پرفیــوژن مجدد میوکارد را بر اســاس
یافتههای آزمایشگاهی (تروپونین و )CRP
و آنژیوگرافیک ) MPGو (TIMI flow، TFC
کاهش دهد.
واژگان کلیــدی :پنتوکســی فیلیــن،
ریپرفیوژن ،ایسکمی ،سندروم حاد کرونر
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دانشجو :دکتر شاهین بومی
عنوان پایان نامه :ســنتز ،بررســی اثرات
سایتوتوکسیک و مطالعات داکینگ ترکیبات
جدیــد بــا هســته پیریمیدینی بــه عنوان
مهارکنندههای پلیمریزاسیون توبولین
استاد  /اساتید راهنما :دکتر محسن امینی،
دکتر سید ناصر استاد
استاد  /اساتید مشاور :دکتر مسعود امانلو
گروه آموزشی :شیمی دارویی

مقطع تحصیلی:
تاریخ ارایه پایان نامه99/09/17:
شماره پایان نامه :پ 447 -
هیئت داوران :دکتر عباس طباطبایی ،دکتر
Ph. D

فرزاد کبارفرد ،دکتر محمدحســین قهرمانی،
دکتر تهمینه اکبرزاده ،دکتر ســیما صدرای
(نماینده آموزش)

خالصه:

مقدمه و هدف :پیریمیدین یکی از حلقه هایی
است که اثرات بیولوژیک بسیار زیادی مانند اثرات
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ضدتومور ،ضد  ،HIVضــد میکروبی ،ضد التهاب
و ضد فشــار خون دارد و در ساختار تعداد زیادی
از داروها وجــود دارد .هدف از اجرای این مطالعه
سنتز ترکیبات قدرتمند سایتوتوکسیک دارای حلقه
پیریمیدین است.
روش کار :در ایــن پایــان نامه بــا توجه به
ســاختار  CA-4و کلشــی ســین و اثرات مهار
کنندگــی توبولین آنها ،چهار ســری ترکیبات
نهایی را ســنتز کردهایم کــه در آنها دو حلقه
آروماتیک را توســط حلقه پیریمیدین به صورت
سیس ثابت نگهداشــته و اثرات سایتوتوکسیک
آنها را بررسی کردهایم .بررسی اثر ساختمان-
فعالیت (  )QSARناشــی از تغییــر در لینکر بین
حلقــه پیریمیدین و حلقه چهارم اجرا گردید .در
ســری اول بین حلقه پیریمیدین و حلقه چهارم
از لینکر  –SO-CH2اســتفاده نمودیم .در سری
دوم لینکر مورد اســتفاده ما  –SO-CH2بود .در
سری ســوم لینکر  –SO2-CH2را جهت اتصال
پیریمیدیــن و حلقه چهارم بــه کار بردیم و در
نهایت ،این لینکر را به –S-CH2-triazole-CH2
در سری چهارم تغییر دادیم .پس از سنتز ،اثرات
سایتوتوکســیک این ترکیبات را روی چهار رده
سلولی شامل ( HT-29سرطان کولون)MCF-7 ،
(سرطان پســتان)( T47-D ،سرطان پستان) و
( NIH-3T3فیبروبالست جنین موش) با روش
 MTTبررسی گردید.
یافتهها :نتایج حاصل از آزمون  MTTنشــان
داد بیشتریــن اثــر سایتوتوکســیک هنگامی
مشــاهده میشــود که از گروه سولفوکساید در
ســاختار ترکیب نهایی استفاده میکنیم .پس از

تهیه کننده :فاطمه امینی

گروه دارای سولفوکســاید ترکیبات دارای گروه
ســولفون بیش ترین اثر سایتوتوکسیک را از خود
نشان دادند .ترکیبات سری چهارم دارای گروه تری
آزول هر چند در داکینگ اثر بســیار قوی را نشان
میدادند اما به علت تداخل با GTP Binding Site
اثرات سایتوتوکسیک مورد انتظار را نشان ندادند.
نتیجهگیری :اثــر سایتوتوکســیک بیش تر
ناشــی از وجود گروه سولفوکســاید احتماال به
علــت هیدروفیلیســیته بیشتر ایــن ترکیبات
اســت ،هر چند نقش گروه اکســیژن در ایجاد
پیونــد هیدروژنی را که در داکینگ توضیح داده

شــد ،نمیتوان نادیده گرفت .با توجه به اثرات
سایتوتوکســیک زیــاد این ترکیبات پیشــنهاد
میگــردد ترکیبات دارای حلقــه پیریمیدین و
گروه سولفوکساید بیشتری جهت مطالعه اثرات
سایتوتوکسیک و بررســی مکانیسم عمل آنها
ســنتز گردد تا به منبعی مناســب جهت رسیدن
به داروهای ضد سرطان دست یافت.
واژگان کلیدی :ســرطان ،سنتز ،توبولین،
کلشی سین ،کومبرتاستاسینMTT ،
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