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

گروه آموزشی :شیمی دارویی

مقطع تحصیلی :دکترای عمومی

تاریخ ارایه پایاننامه1400/06/31 :
شماره پایاننامه5908 :

هیئــت داوران :دکتر تهمینــه اکبــرزاده ،دکتر مینا
ســعیدی ،دکتــر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
دانشجو :نیما مسچی
عنــوان پایاننامــه :تعییــن مقــدار مــس بــا
اســتفاده از معــرف  ۵و -۶دی (-۴متوکســی
فنیــل) ۱ -و ۲و -۴تــری ازین-۳-تیــون بــه روش
اســپکتروفتومتری
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر ملیحــه
برازنــده تهرانــی ،دکتــر عفــت ســوری
استاد  /اساتید مشاور- :
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خالصه
نقــش عناصــر در بــدن بــه ســه دســته تقســیم
میشــود ،ایــن عناصــر از نظــر نقــش شــان دربــدن بــه
 -1ضروری -2،غیرضروری و -3ســمی تقســیم میشوند.
حــذف عناصــر ضــروری از بــدن موجــب بــروز بیمــاری و
جبـران کمبــود آنها باعــث بهبــود م یگــردد .در حالی که
بـرای عناصــر غیرضــروری هنــوز نقــش بیولوژیــک و یــا
فیزیولوژیــک گزارش نشــده اسـت .عناصر ســمی در بدن
مانــع انجــام واکنشهــای متابولیک طبیعی میشـوند.

امــروزه پیشــرفت در ســنتزهای شــیمیایی
منجــر بــه تهیــه ترکیباتــی گشــته کــه حــاوی
الکترونهــای  πمــزدوج طوالنــی بــوده کــه قابلیت
تشــکیل کمپلکــس را نیــز دارنــد .بــه ایــن ترتیــب
لیگاندهــای انتخابــی بــا حساســیت بــاال تهیه شــده
کــه میتــوان بــه کمــک آنهــا کاتیونهــا را بــا
حساســیت بــاال بــه روش اســپکتروفتومتری یــا
اســپکتروفلوریمتری تعییــن مقــدار نمــود.
لیگانــد انتخابــی در ایــن تحقیــق 5 ،و  -6دی
( -4متوکســی فنیــل)  1و  2و  -4تــری آزیــن
 -3تیــون دارای ســاختمان تریآزیــن  -٣تیــون
بــوده کــه بهعنــوان لیگانــد نــرم قــادر اســت بــا
کاتیــون مــس تولیــد کمپلکــس رنگی نمایــد .معرف
فــوق در محیــط قلیایــی محلــول بــوده کــه قــادر به
تشــکیل کمپلکــس بــا کاتیــون مــس میباشــد.
خصوصیــات طیف ســنجی معــرف و کمپلکس
مــس بررســی گردیــد .کمپلکــس مــس و معــرف
در محیــط قلیایــی توســط کلروفــرم اســتخراج و
منحنــی اســتاندارد مربــوط رســم گردیــد.
نتایــج حاصــل در مــورد کمپلکــس معــرف
بــا مــس نشــان میدهــد کمپلکــس فــوق در
طــول مــوج  317نانومتــر جــذب ماکزیمــم داشــته
کــه منحنــی اســتاندارد رســم شــده در محــدوده
 ٢-٢٠ µg/mlخطــی بــوده اســتDetection .
 limitبرابــر بــا  0/14 µg/mlو  pHمناســب بــرای
تعییــن مقــدار ( pH=١٤ســود  ١مــوالر) میباشــد.
ارزیابی وضعیت کمپلکس که با استفاده از روشهای
Limiting logarithmic method,  Continuous
 variation, mol ratioبه دســت آمده نشــان داد نســبت
لیگاند بــه  Cu2+در کمپلکس ١:١میباشــد.

معــرف فــوق لیگانــد بــا ارزشــی جهــت
تعییــن مقــدار کاتیــون Cuاســت .در مــورد لیگانــد
 Cu2+-DMOTTتعییــن مقــدار مــس در چــای
ســیالن بیانگــر کارآیــی روش بــود .همچنیــن
وجــود رنــگ زرد کمپلکــس میتوانــد در تشــخیص
مــس در نمونههــا بــهکار رود.
واژگان کلیدی :کاتیون مس ،اسپکتروفتومتری،
تری آزین تیــونLimiting Logarithmic method،
Continuous variation, mol ratio, DMOTT

دانشجو :مهزاد حاجی ولیلی
عنــوان پایاننامــه :بررســی ارتبــاط ســطح
ســرمی  C-Reactive Proteinبــا پاســخ بــه
رژیمهــای درمانــی بــا داروهــای اسســیتالوپرام،
بوپروپیــون ،ســرترالین و رژیــم ترکیبــی
اسســیتالوپرام و بوپروپیــون در بیمــاران با اختالل
افســردگی مراجعهکننــده به کلینیک روانپزشــکی
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر نیایــش
محبــی ،دکتــر محمــد اربابــی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر خیرالــه
غالمــی ،دکتــر ســانا عیــب پــوش

پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
34803
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گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/08/09 :
شماره پایاننامه5919 :
هیئــت داوران :دکتــر تکتم فقیهــی ،دکتر مهتاب
معتمــد ،دکتــر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه

زمینــه و هــدف :اختــال افســردگی،
شــایعترین اخــال ســامت روان اســت کــه در
صــورت عــدم درمــان موفــق تبعــات جبرانناپذیری
همچــون خودکشــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی ارتبــاط ســطح
ســرمی ( C-Reactive Protein (CRPبــا میــزان
پاســخ بــه درمــان اختــال افســردگی در بیمــاران
تحــت درمــان بــا داروهــای اسســیتالوپرام،
بوپروپیــون ،ســرترالین و رژیــم دارویــی ترکیبــی
اسســیتالوپرام بههمــراه بوپروپیــون انجــام شــد.
روش اجــرا :ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــه
مشــاهدهای بــوده و روی 140بیمــار بزرگســال کــه برای
اولیــن بــار به کلینیک روانپزشــکی مراجعه کردنــد ،امتیاز
مقیــاس افســردگی بــک در آنــان مســاوی یــا باالتــر از
 17بــوده اســت و توســط متخصــص روانپزشــکی
تشــخیص افســردگی برایشــان گذاشــته شــد ،انجــام
گرفــت .بیمــاران پــس از غربالگــری معیارهــای ورود ،در
چهــار گــروه دریافــت کننــده داروهــای اسســیتالوپرام
( 47نفــر) ،بوپروپیــون ( 44نفــر) ،ســرترالین ( 49نفــر)
و رژیــم ترکیبــی اسســیتالوپرام و بوپروپیــون ( 5نفــر)
قـرار گرفتنــد .پرسشــنامه بــک در هفتههای صفــر،4 ،
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 8و  12توســط بیمــاران پــر شــد .ســطح ســرمی CRP

نیــز در هفتــه صفــر و هفتــه دوازده در تمــام بیمــاران
ســنجیده شد.
نتایــج :در ایــن مطالعــه ،میانگیــن میــزان
تغییــرات امتیــاز مقیــاس افســردگی بــک از هفتــه
صفــر تــا هفتــه  12در ســه گــروه تحــت درمــان
بــا داروی اسســیتالوپرام ،بوپروپیــون و ســرترالین
از نظــر آمــاری معنــادار بــوده اســت (.)P<0.0001
میــزان تغییــرات ســطح  CRPطــی  12هفتــه در هر
ســه گــروه بیمــاران تحــت درمــان بــا داروهــای
اسســیتالوپرام ،ســرترالین و بوپروپیــون ،نســبت
بــه ســطح پایــه  ،CRPاز نظــر آمــاری معنــادار
بــوده اســت و در هــر ســه گــروه بیمــاران ،ســطح
پایــه  CRPدر هفتــه صفــر نســبت بــه ســطح CRP
خــون در هفتــه  ،12بهطــور معنــاداری کاهــش
یافتــه اســت ( .)P<0.0001در بیمــاران بــا ســطح
 CRPپایــه کمتــر از  3میلیگــرم در لیتــر ،میانگیــن
تغییــرات امتیــاز مقیــاس افســردگی بــک از هفتــه
صفــر تــا هفتــه دوازده در گــروه تحــت درمــان
بــا داروی ســرترالین در مقایســه بــا هــر دو گــروه
بیمــاران تحــت درمــان بــا داروی اسســیتالوپرام
( )P<0.0001و بیمــاران تحــت درمــان بــا داروی
بوپروپیــون( ،)P=0.0028بــه لحــاظ آمــاری
اختــاف معنــاداری داشــتند .در مقابــل ،میانگیــن
تغییــرات امتیــاز مقیــاس افســردگی بــک از هفتــه
صفــر تــا هفتــه دوازده در گــروه تحــت درمــان بــا
داروی اسســیتالوپرام در مقایســه بــا گــروه تحــت
درمــان بــا داروی بوپروپیــون ،از نظــر آمــاری
اختــاف معنــاداری ندارنــد.)P=0.4345( .
نتیجهگیــری :داروهــای ضــد افســردگی

مرجان جلیلی باله

ســرترالین ،بوپروپیــون و اسسیتالوپــرام ،عــاوه
بــر اثــر ضــد افســردگی ،موجــب کاهــش پروتئیــن
واکنشــگر  Cنیــز میشــوند کــه بــا مهــار التهــاب
باعــث افزایــش اثــرات ضــد افســردگی میگردنــد.
داروی ســرترالین در تمام ســطوح ســرمی  ،CRPباعث
کاهــش معنــادار مقیــاس افســردگی بــک میگــردد،
داروهــای بوپروپیــون و اسســیتالوپرام اگرچــه در تمام
ســطوح باعــث کاهــش مقیــاس بــک میگردنــد امــا
میــزان تغییــرات مقیــاس بک در ســطوح باالتــر CRP
پایــه ،بــا ایــن دو دارو بیشــتر اســت.
واژگان کلیــدی :افســردگی ،اختــال
افســردگی ،اسســیتالوپرام ،بوپروپیــون ،ســرترالین،
پروتئیــن واکنشــگر ،C-التهــاب

دانشجو :شادناز عطارد
عنــوان پایاننامــه :کاربــرد هیالورونیک اســید به
منظور کنتــرل رهایش دو داروی دوکسوروبیســین
و کورکومیــن از نانــوذرات هالو مزوپور ســیلیکا
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتــر رســول دیناروند،
دکتر یلــدا حســین زاده اردکانی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر فاطمه اطیابی

گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/09/01 :
شماره پایاننامه5922 :
هیئــت داوران :دکتــر ســروش میرفخرایــی ،دکتر
محمــد اکرمــی ،دکتر محمــد رئوفــی ،دکتر حمید
اکبــری ،دکتــر عفــت ســوری (نماینده آمــوزش)
خالصه
شــیمیدرمانی ســرطان دارای عوارض جانبی بســیار
زیــاد روی ســلولهای س ـالم بــدن اســت .بــه همیــن
دلیــل علــم نانوتکنولــوژی بــرای کاهــش عــوارض و
هدفمندســازی داروها توسعه یافته اســت .هالومزوپورهای
ســیلیکا دارای پوســته هیدروفــوب و هســته هیدروفیــل
هســتند و میتواننــد هــر دو نــوع داروهــای هیدروفیــل
و هیدروفــوب را در خــود بارگیــری کننــد .امــا مطالعــات
آزادســازی شبیهســازی شــده در پالســمای انجــام گرفته
در آزمایشــگاه ،نشــان داد کــه این ســامانه قــادر به کنترل
رهایــش داروی لیپوفیــل کورکومیــن نبــوده و ایــن دارو در
همــان ســاعات اولیــه ،از ســامانه آزاد میگــردد .هــدف
از انجــام ایــن مطالعــه بررســی کارآیی انکپسوالســیون و
محتـوای دارویی دو داروی کورکومین و دوکسوروبیســین
در ســامانه دارویــی  HA-HMSNو همچنیــن بررســی
آزادســازی ایــن دو دارو از ایــن ســامانه بــود.
میـزان محتـوای دارویــی و کارآیــی انکپسوالســیون
کورکومیــن در ســامانه  HA-HMSN-CURبــه ترتیــب
برابــر بــا  21/2درصــد و  61/9درصــد بــه دســت آمــد.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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همچنیــن محت ـوای دارویــی و کارآیــی انکپسوالســیون
دوکسوروبیســین در ســامانه  HA-HMSN- DOXبــه
ترتیــب برابــر بــا  ۲۹/۹درصــد و  ۴۴/۶درصــد محاســبه
شــد .در رابطــه بــا آزادســازی داروهــا از ســامانه در محیــط
شبیهســاز پالســما ،کورکومیــن طــی مــدت 48ســاعت
آزادســازی نداشــت و دوکسوروبیســین در محیــط بافــر بــا
 pH=7.4طــی مــدت  48ســاعت حــدود  4درصــد و در
محیــط بافــر بــا pH=5حــدود 9درصد آزادســازی نشــان
داد .بنابرایــن ،نتایــج ایــن فرموالســیون میتواند سیســتم
دارورســانی مناسبی جهت همرســانی دو داروی هیدروفیل
و هیدروفــوب باشــد و شـرایط مناســبی بـرای دارورسـانی
هدفمنــد بــا کمتریــن عـوارض جانبــی را فراهــم آورد.
واژگان کلیدی :نانوتکنولوژی ،ســرطان ،سرطان
پســتان ،نانوذرات ،نانوذرات هالومزوپورسیلیکا ،کورکومین،
هیالورونیک اســید ،دوکسوروبیســین ،آزادسازی کنترل شده

دانشجو :سیاوش فرجی
عنــوان پایاننامه :بررســی اثـرات ترکیبــات خالص
شــده از عصاره هگزانــی گیــاهZhumeria majdae
 Rech.f. & Wendelboروی ســویه پالســمودیوم
برگئــی ( )Plasmodium bergheiدر موش ســوری
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اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر زهــرا توفیقی،
دکتــر افســانه متولــی حقی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر عبــاس
حاجــی آخونــدی ،دکتــر مهــدی ناطــق پــور
گروه آموزشی :فارماکوگنوزی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/09/30 :
شماره پایاننامه5927 :
هیئت داوران :دکتر رضا زادعلی ،دکتر ســعید گودرزی،
دکتــر نســرین صمــدی ،دکتــر عفــت ســوری
(نماینــده آمــوزش)
خالصه
بیمــاری ماالریــا بــه واســطه شــیوع زیــاد
و مرگومیــر بــاال یکــی از بیماریهــای
قابــل توجــه اســت .ســاالنه بیــش از 200
میلیــون نفــر در سرتاســر جهــان بــه ماالریــا
مبتــا میشــوند .گیــاه Zhumeria majdae
بومــی ایــران از خانــواده نعنایــان اســت .ایــن
گیــاه در نواحــی اســتان هرمــزگان رشــد
میکنــد .ایــن گیــاه دارای اثــرات ضــد التهــاب،
ضــد تشــنج ،ضــد دیابــت و ضــد انــگل میباشــد.
بــه منظــور تعییــن اثــرات ضــد ماالریــای
ترکیبــات جــداشــده از عصــاره هگزانــی گیــاه
 ،Zhumeria majdaeبراســاس روش
درمانــی  ،PETERSتعــداد  106عــدد انــگل
پالســمودیوم برگئــی بهصــورت زیــر جلــدی
بــه موشهــای ســوری ( 15گــروه) ،تزریــق

مرجان جلیلی باله

شــد .غلظتهــای مختلــف  300 ،150و
 1500و  3000میکروگــرم بــر کیلوگــرم از
ترکیبــات 11,14-dihydroxy-8,11,13-
 abietatrien-7-oneبــه گروههــای  1تــا ،4
 12,16-dideoxy- aegyptinone Bبــه
گروههــای  5تــا  8و ترکیــب  lanugon Qبــه
گروههــای  9تــا  12تزریــق شــد .بــه گــروه 13
و  14بــه ترتیــب 20 ،میلیگــرم بــر کیلوگــرم
کلروکیــن بهعنــوان کنتــرل مثبــت و نرمــال
ســالین بهعنــوان دارونمــا (کنتــرل منفــی)
ترزیــق شــد .بــه گــروه  ،15بــه منظــور کنتــرل
مرگومیــر تصادفــی موشهــا ،هیــچ تزریقــی
انجــام نشــد .بــرای تعییــن پارازیتمــی و محاســبه
مهــار رشــد انــگل پالســمودیوم برگئــی ،در روز
چهــارم ،هفتــم و چهاردهــم از موشهــا خونگیــری
شــد و پــس از رنگآمیــزی بــا گیمســا ،تعــداد
انگلهــا مــورد شــمارش قــرار گرفتنــد.
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه در روز چهــارم بین
گــروه  2،4،5،7،8،9،10بــا گــروه دارونمــا اختــاف
معنــاداری وجــود داشــت .در روز هفتــم مقایســه
بیــن گروههــا نشــان داد کــه گــروه  2و  4بــا گــروه
دارونمــا اختــاف معنـیدار وجــود داشــت .ترکیبــات
جــدا شــده از عصــاره گیــاه،Zhumeria majdae
در تمــام غلظتهــای مــورد بررســی بهطــور
قابــل توجهــی موثــر بــوده و در ایــن بیــن
نیــز ترکیــب 11,14-dihydroxy-8,11,13-
( abietatrien-7-one(R1بــا غلظت  300 μg/kgاز
دیگــر گروههــا موثرتــر بــوده اســت.
واژگان کلیــدی :پالســمودیوم برگئــی ،گیــاه
مورخــوش ،ماالریــا ،Zhumeria majdae ،کلروکیــن

دانشجو :محمدجواد غفارزاده
عنــوان پایاننامــه :ارزیابــی علــل تجویــز و
یــا درخواســت آنتیبیوتیــک ازدیــدگاه بیمــاران
در داروخانههــای شــهری تهــران
استاد  /اساتید راهنما :دکتر فاطمه سلیمانی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر میثم ســیدیفر،
دکتــر بهاره یــزدی زاده
گروه آموزشی :اقتصاد و مدیریت دارو
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/10/01 :
شماره پایاننامه5928 :
هیئــت داوران :دکتــر اکبــر عبداللهــی اصــل،
دکتــر نیایــش محبــی ،دکتــر عفــت ســوری
(نماینــده آمــوزش)
خالصه
مطالعــه حاضــر بــا هــدف ارزیابــی علــل
تجویــز و یــا درخواســت آنتیبیوتیــک از ســوی
بیمــاران در داروخانههــای شــهری تهــران انجــام
شــده تــا بتــوان سیاســتگذاریهای صحیحــی
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در زمینــه افزایــش آگاهــی بخشــی مــردم از
خطــرات ،عــوارض و همچنیــن نحــوه صحیــح
مصــرف آنتیبیوتیــک انجــام داد.
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی مقطعــی اســت.
دادههــا از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته و
تکمیــل شــد .پرسشــنامهها در محــل داروخانههــای
ســرپایی شــهر تهــران تکمیــل گردیــد .نمونــه گیری
داروخانههــا بــه روش تصادفــی ســاده از  5منطقــه
تهــران (خوش ـهگیری) انجــام شــد .بــا توجــه بــه دو
فرضیــه اصلی مطالعــه ،دو نوع پرسشــنامه حــاوی 16
و  11گــزاره تهیــه شــد.
تعــداد  875پرسشــنامه جمـعآوری شــد .از ایــن
تعــداد ،پرسشــنامههای صحیــح افــرادی کــه نســخه
داشــتند 294 ،عــدد و تعــداد پرسشــنامه افــراد فاقــد
نســخه  576عــدد بــود .نتایــج حاصــل بیانگــر ایــن
اســت کــه مراجعــان بهطــور نســبی از مشــکالت
مقاومــت میکروبــی آگاهــی داشــتند .امــا از دوره
مصــرف آنتیبیوتیــک خــود بیاطــاع بودنــد.
ســطح ســواد پاییــن ،در اکثــر گزارههــا یکــی
از علــل ناکافــی بــودن اطالعــات فــرد در مــورد
کهــا بــود .بهطــوری کــه افــراد دیپلــم
آنتیبیوتی 
و زیــر دیپلــم پاسـ خهای غلــط بــه مراتــب بیشــتری
در مقایســه بــا افــراد کارشناســی ارشــد و دکتــرا بــه
گزارههــا داده بودنــد .میــزان درآمــد نیــز ،در پاســخ
ی کــه افــراد بــا درآمــد
افــراد تاثیرگــذار بــود .بهطــور 
پایینتــر در مقایســه بــا افــراد بــا درآمــد باالتــر،
پاســ خهای غلــط بیشــتری داشــتند .در بعضــی
مــوارد ،اصــرار بیمــار بــه دریافــت آنتیبیوتیــک
باعــث تجویــز آنتیبیوتیــک توســط پزشــک در
مــوارد خــارج از اندیکاســیون بــرای بیمــار شــده
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اســت و اصــرار بیمــار بــه دریافــت آنتیبیوتیــک
باعــث تحویــل آنتیبیوتیــک توســط داروخانــه بــه
بیمــار شــده اســت.
واژگان کلیــدی :آنتیبیوتیــک ،خوددرمانــی،
دارو ،مراجعــه کننــدگان داروخانــه ،مقاومت میکروبی

دانشجو :سجاد مالمیر

عنــوان پایاننامــه :بررســی اثــر عصــاره
هیدروالکلــی تخــم هویــج روی ســمیت حــاد
کبــدی القــاء شــده توســط اســتامینوفن در
مــوش صحرایــی نــر
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر امیــر نیلــی
احمدآبــاد ،دکتــر امیــر لرکــی هرچکانــی
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر شــیرین
مرادخانــی ،دکتــر ســارا ســلیمانی اصــل
گروه آموزشی :سم شناسی و داروشناسی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/04/27 :
شماره پایاننامه5929 :
هیئــت داوران :دکتــر اکــرم رنجبــر ،دکتــر دارا
دســتان ،دکتر مــژده محمــدی (نماینــده آموزش)

مرجان جلیلی باله

خالصه
اســتامینوفن رایجتریــن دارویــی اســت کــه در
درمــان تــب و درد بـهکار مـیرود .صدمــات اکســیداتیو
ناشــی از تمــاس حــاد بــا ایــن دارو از شــایعترین علــل
آســیب حــاد کبــدي بــه دنبــال مســمومیتهاي
دارویــی بــه شــمار مــیرود .بــه ســبب اثــرات
آنتیاکســیدانی قابــل توجــه بــذر هویــج ،در ایــن
مطالعــه اث ـرات عصــاره هیدروالکلــی ایــن گیــاه روي
ســمیت کبــدي ناشــی از اســتامینوفن مــورد بررســی
قـرار گرفــت .پــس از تهیــه عصــاره هیدروالکلــی بــذر
هویــج 36 ،ســر مــوش صحرایــی نــر بهصــورت
تصادفــی به شــش گــروه شــش تایی تقســیم شــدند.
گــروه اول بهعنـوان گــروه کنتــرل منفــی و گــروه دوم
بهعنــوان گــروه کنتــرل مثبــت ،بــه مــدت  14روز
آب مقطــر دریافــت کردنــد .گــروه ســوم بهعنــوان
گــروه کنتــرل دارو ،مقادیــر  400میلیگرم/کیلوگــرم
و گروههــاي چهــارم الــی ششــم بــه ترتیــب عصــاره
هیدروالکلــی تخــم هویــج بــا مقادیــر100،200و400
میلیگرم/کیلوگــرم بــه مــدت 14روز دریافــت کردنــد.
در پایــان ،بهجــز گروههــاي اول و ســوم ،دیگــر
گروههــا بــا اســتامینوفن ( 2گرم/کیلوگــرم) مســموم
و پــس از  24ســاعت تمامــی حیوانــات آســان کشــی
شــده و نمونــه خــون از شــریان کاروتیــد جم ـعآوري
شــد .همچنیــن قســمتی از بافــت کبــد جهــت
آزمونهــاي بیوشــیمیایی در منفــی 80و قســمتی
دیگــر از بافــت کبــد در فرمالیــن جهت انجــام مطالعات
هیســتوپاتولوژیک نگهـداري شــد .اســتامینوفن باعث
افزایش میزان آمینوترانســفرازهاي ســرمی در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل شــد و میـزان لیپیــد پراکسیداســیون
بافــت کبــد را افزایــش و میــزان ظرفیــت

آنتیاکســیدانی و گروههــاي تیــول بافــت کبــد را
کاهــش داد .یافتههــاي حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان
داد ،عصــاره هیدروالکلــی تخــم هویــج ممکن اســت از
طریــق تعدیــل ذخایــر آنتــی اکســیدانی بافــت کبــد ،با
صدمات اکســیداتیو ناشــی از اســتامینوفن مقابله نماید.
واژگان کلیــدی :اســتامینوفن ،تخــم هویــج،
ســمی بــودن ،مــوش صحرایــی ،کبــد

دانشجو :مهتاب موسوی آقبالق
عنــوان پایاننامــه :بررســی پایلــوت تغییــرات
ســرمی بیومارکــر التهابــی Leukotriene B4
متعاقــب تجویــز اومیفنوویــر در بزرگســاالن
مبتــا بــه کوویــد ۱۹-بســتری در بیمارســتان
اســتاد  /اســاتید راهنما :دکتر مجتبی مجتهدزاده،
دکتر محمد شــریف زاده
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتر فرهــاد نج مالدین،
دکتــر آذر حدادی
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/10/19 :
شماره پایاننامه5930 :
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هیئــت داوران :دکتــر تکتم فقیهــی ،دکتر نیایش
محبــی ،دکتــر بیتــا شــهرامی ،دکتر عفت ســوری
(نماینــده آموزش)
خالصه
بــه دنبــال عفونــت بــا ،SARS-CoV-2
ممکــن اســت طیــف وســیعی از عالیــم در بیمــاران
بــروز کنــد .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی
اثربخشــی داروی ضدویــروس اومیفنوویــر بــا نــام
تجــاری آربیــدول در بیمــاران بســتری بــا کووید19-
غیرشــدید از طریــق ســنجش ســطح ســرمی یــک
بیومارکــر التهابــی بــه نــام لکوتریــن  B4اســت.
عــاوه بــر آن ،ایــن مطالعــه جایــگاه ســنجش ایــن
بیومارکــر را در بیمــاری کوویــد 19-در جمعیــت
بزرگســال مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت.
تجویــز داروی اومیفنوویــر در بیمــاران بســتری
بــا کوویــد 19-غیرشــدید تفــاوت معنــاداری
در بیومارکــر التهابــی لکوتریــن ایجــاد نکــرد.
صهای فیزیولوژیــک از جملــه نســبت
شــاخ 
نوتروفیــل بــه لنفوســیت و نســبت پالکــت بــه
یداری
لنفوســیت نیــز بیــن دو گــروه تفــاوت معن ـ 
نداشــتند .ارزیابــی ارتبــاط لکوتریــن بهعنــوان یــک
مارکــر التهابــی بــا ویتامیــن دی و ســایر مارکرهای
التهابــی شناخت هشــد های همچــون  CRP ،ESRنیــز
از نظــر آمــاری ارتبــاط معنــاداری نداشــت .تغییرات
ســطح ایــن بیومارکــر التهابــی بــا فریتیــن نشــان
داد کــه هــر چــه فریتیــن بیمــاران باالتــر بــوده،
میــزان کاهــش ســطح ســرمی لکوتریــن  B4نیــز
بیشــتر بــوده اســت.
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در نهایــت ،بــه منظــور ارزیابــی جایــگاه داروهــای
ضدویــروس و بیومارکرهــای التهابــی در درمــان
کوویــد 19-مطالعــات گســتردهتری مــورد نیاز اســت.
واژگان کلیــدی :کوویــد ،19-ویــروس
کرونــا ،اومیفنوویــر ،آربیــدول ،لکوتریــن ،B4
بیومارکــر ،التهــاب ،طوفــان ســیتوکاینی

دانشجو :محمد نظری منتظر
عنــوان پایاننامــه :ســنتز مشــتقات مقلــد
فــرم فعــال ویتامیــن  D3و بررســی تاثیــر ایــن
ترکیبــات بــر پروتئیــن  ERp 57در بــاروری و
اثــرات احتمالــی ضــد التهابــی ترکیبــات توســط
مطالعــات داکینــگ مولکولــی
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر مســعود امانلو،
دکتــر محمــود بیگلر
استاد  /اساتید مشاور- :
گروه آموزشی :شیمی دارویی
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/11/04 :
شماره پایاننامه5931 :

مرجان جلیلی باله

هیئــت داوران :دکتر محســن امینــی ،دکتر محمد
مهــدوی ،دکتــر عفت ســوری (نماینــده آموزش)
خالصه
بــرای درمــان نابــاروری از روشهــای دارویــی
ویــا تکنیکهــای آزمایشــگاهی اســتفاده میشــود
کــه درصــد موفقیت پایینــی دارنــد .مهمتریــن مرحله
در همجوشــی تخمــک و اســپرم را میتــوان
واکنــش آکروزومــی در لولــه فالــوپ دانســت .در ایــن
مرحلــه آکــروزوم اســپرم بــا الیــهzona pellucida
فیــوز شــده و بــا آزادســازی آنزیمهــا و
آنتیبادیهــای متعــدد آبشــارهای ســیگنالینگ
متفاوتــی را آغــاز میکنــد .در ایــن میــان پروتئیــن
 ERp57کــه در بــدن توســط کلســیتریول فعــال
میشــود ،دارای نقشــی کلیــدی در ســیگنالینگ
اســت .برهمیــن اســاس در ایــن پایاننامــه
مشــتقاتی از ترکیب-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
( 2-)1-)4-isobutylphenyl)ethylکــه در مطالعات
پیــش از ایــن بهعنــوان آنالوگهــای مقلــد
اثــر کلســیتریول شــناخته شــدند ،ســنتز شــده
و بــه کمــک مطالعــات داکینــگ اثــر آنهــا
بــر پروتئیــن  ERp57بررســی شــده اســت.
عــاوهبــرآن بــا توجــه بــر نقــش فرآیندهــای
التهابــی در نابــاروری و اهمیــت ســاختار
اکســادیازولها در ترکیبــات ضدالتهابــی ،مطالعــات
داکینــگ ترکیبــات بــر آنزیمهــای  COX-1و
 COX-2نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
واژگان کلیــدی :نابــاروری،ERp57 ،
ضدالتهــاب ،مطالعــات داکینــگ ،کلســیتریول

دانشجو :راضیه شبان
عنــوان پایاننامــه :بررســی میــزان پارابنهــا
در انــواع خمیــر دندانهــای موجــود در ســطح
عرضــه شــهر ته ـران
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر منــان حاجــی
محمــودی ،دکتــر محســن امینــی
استاد  /اساتید مشاور :دکتر نفیسه صادقی
گروه آموزشی :کنترل دارو و غذا
مقطع تحصیلی :دکترای عمومی
تاریخ ارایه پایاننامه1400/11/10 :
شماره پایاننامه5934 :
هیئــت داوران :دکتــر ملیحــه برازنــده تهرانــی،
دکتــر ســامان احمد نصرالهــی ،دکتر عفت ســوری
(نماینــده آموزش)
خالصه
اهمیــت ســامت دندانهــا بــر کســی پوشــیده
نیســت و یکــی از راههــای مراقــب از دندانهــا
اســتفاده از مســواک بــه همــراه خمیردنــدان اســت.
خمیــر دندآنهــا براســاس مــواد تشــکیل دهنــده
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بــه ســه دســته بهداشــتی ،بهداشــتی درمانــی و
درمانــی تقســیم میشــوند.
یکــی از اجــزای مهــم تشــکیل دهنــده خمیــر
دندانهــا ،مــواد نگهدارنــده میباشــد کــه در طــول
زمــان پارابنهــا بیشــترین مــورد اســتفاده را بهعنــوان
مــاده نگهدارنــده در خمیردندانهــا داشــتهاند.
پارابنها اســترهای ســنتز شــده از پارا هیدروکســی
بنزوییــک اســید هســتند .داشــتن ویژگیهایــی مثــل
ارزان بــودن ،بــدون رنــگ وبــو بــودن ،غیرســمی بودن،
فعــال بــودن در گســتره وســیعی از  pHو فعالیــت
آنتیمیکروبــی وســیع آنهــا باعــث اســتفاده گســترده
از ایــن ترکیبــات شــده اســت.
از آن جایــی کــه اســتفاده از خمیردنــدان بهطــور
مــداوم و روتیــن اســت ،بــدن بهطــور مــداوم در
معــرض پارابنهــا میباشــد .از ایــن رو ،کنتــرل
غلظــت ایــن مــواد در محصوالت آرایشــی بهداشــتی
اهمیــت پیــدا میکنــد.
در ســال  2006یــک ســری محدودیتهایــی
توســط کمیتــه علمــی اتحادیــه اروپــا در ارتبــاط
بــا محصــوالت مصــرف کننــده ( )SSCPبــرای
اســتفاده از پارابنهــا در محصــوالت آرایشــی و
بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــد کــه اســتفاده از
یــک پارابــن در غلظــت  4000 ppmو مخلوطی از
پارابنهــا بــا غلظــت  8000 ppmدر محصــوالت
آرایشــی بهداشــتی بــا مانــع اســت .در آمریــکا
کمیتــه  CIRو ســازمان غــذا و دارو  FDAغلظــت
مجــاز پارابنهــا را همــان میــزان تصویــب شــده
توســط  SCCPاعــام کردنــد.
از جملــه عــوارض شــایع شــناخته شــده بــرای
پارابنهــا میتــوان بــه ایجــاد ســرطان ســینه در
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خانمهــا اشــاره کــرد .علــت ایــن امــر بــه دلیــل
تشــابه شــکل پارابنهــا بــه ســاختار اســتروژن
اســت .هــم چنین بــه دلیــل این تشــابه ســاختاری،
پارابنهــا میتواننــد منجــر بــه مشــکالت عــدم
تنظیــم هورمونهــا و نابــاروری در جنــس مذکــر
و مونــث شــوند .بــه دلیــل اســتفاده مــداوم از
محصــوالت موضعــی حــاوی پارابنهــا ،ایجــاد
مشــکالت پوســتی و آســیب بــه  DNAپوســتی
بــه خصــوص در پوســتهای حســاس وآســیب
دیــده و در معــرض نــور آفتــاب از دیگــر عــوارض
شــناخته شــده بــرای پارابنهــا میباشــد.
بــا توجــه به عـوارض شــناخته شــده بـرای پارابنها،
شناســایی و اندازهگیــری آنهــا اهمیت پیـدا کرد.
پارابنهــا توســط روشهــای کروماتوگرافــی
جــدا و تعییــن مقــدار میشــوند .از ایــن روشهــا
میتــوان بــه  HPLCو  GCاشــاره کــرد کــه HPLC
از موفقتریــن تکنیکهــا بــرای اندازهگیــری
همزمــان چنــد پارابــن در یــک نمونــه اســت کــه
انتخــاب روش  HPLCبــرای جداســازی پارابنهــا
براســاس ماهیــت آنهــا و نیــز ماهیــت ماتریــس
آنهــا صــورت میگیــرد.
روش :هــدف از انجــام ایــن مطالعــه انــدازه
گیــری میــزان پارابــن موجــود در خمیردندانهــای
عرضــه شــده در شــهر تهــران اســت کــه بدیــن
منظــور  150نمونــه خمیــر دنــدان از  69برنــد
مختلــف شــامل  45نمونــه تولیــد خــارج و 105
نمونــه تولیــد داخــل طــی  6مــاه از فروشــگاههای
ســطح شــهر تهــران خریــداری شــد و میــزان
پارابــن موجــود در ایــن نمونههــا بــا اســتفاده از
تکنیــک کروماتوگرافــی مایــع بــا فشــار بــاال بــه
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همــراه دتکتــور  UVانــدازه گیــری شــد .همچنیــن
مشــاهده گردیــد روش کروماتوگرافــی مایــع بــا
فشــار بــاال بــه همــراه دتکتــور  UVروش مناســب
و دقیقــی بــرای جداســازی و انــدازه گیــری
پارابنهــا میباشــد.
نتایــج :در ایــن تحقیــق تمامــی نمونههــا
دارای غلظــت مجــاز ذکــر شــده توســط FDA
و اتحادیــه اروپــا (حداکثــر غلظــت بــرای یــک
پارابــن 4000 ppmو بــرای مخلوطــی از پارابنهــا
 8000 ppmاست) بودند.
واژگان کلیــدی :متیل پارابن ،اتیــل پارابن ،پروپیل
پارابــن ،بوتیــل پارابــن ،کروماتوگرافی مایع با فشــار باال

دانشجو :دکتر نعیمه طالیی
عنــوان پایاننامــه :بررســی اثــر مالتونیــن در
بــروز و شــدت درد عضالنــی -مفصلــی ناشــی
از تجویــز پاکلــی تاکســل هفتگــی در بیمــاران
مبتــا به ســرطان پســتان
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر زهــرا
جهانگــرد رفســنجانی ،دکتر محســن اســفندبد
اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر خیرالــه غالمی،

دکتــر حســین ماجــدی ،دکتر شــعله ابراهیــم پور
گروه آموزشی :داروسازی بالینی
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/10/26 :
شماره پایاننامه :ت –138
هیئــت داوران :دکتــر ماریــا توکلــی ،دکتــر مریــم
فراســتی نســب ،دکتــر ملــوک حاجــی بابایــی ،دکتر
نیایــش محبی ،دکتر حســین خلیلــی افوســی ،دکتر
تکتم فقیهــی ،دکتر محمــد رئوفی (نماینده آمــوزش)
خالصه

یتاکســل یکی
مقدمــه و هــدف :درد ناشــی از پاکل 
از عـوارض محــدود کننــده دوز آن میباشــد .ایــن مطالعه
بـرای ارزیابــی اثرات مالتونیــن در پیشــگیری از درد حاد و
یتاکســل یــا کاهــش شــدت آن در
مزمــن ناشــی از پاکل 
بیمــاران مبتـا به ســرطان پســتان طراحی شــده اســت.
روش کار:این کارآزمایی بالینی تصادفی ،دوسویه کور و
کنترلشــدهبادارونمارویزنانمبتالبهســرطانپســتانکه
کاندیــددریافترژیمپاکل یتاکســلهفتگــی() 80mg/m2
بــایــابــدونتراســتوزومابپــسازدریافتدوکسوروبیســین
 +سیکلوفســفامید بودنـد ،انجــام شـد .بیمــاران از شــب اول
شــیم یدرمانی ب همــدت 12هفته ب هطــور تصادفی مالتونین
خوراکــی( 10میلیگــرم)یــادارونمــادریافــتکردنـد.شــدت
آرترالــژي-ميالــژيب هعنـواندردحادبااســتفادهازپرسشــنامه
 Brief Pain Inventoryدر هــر دو گــروه ارزيابــي شـد .بـرای
اندازهگیرینوروپاتیمحیطیناشــیازشــیمیدرمانیبهعنوان
دردمزمــن از پرسشــنامهDouleur Neuropathique 4
و NCI-CTCAE Version.5استفادهشد.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
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یافتهه ـا:در هــر گــروه 17بیمــار ب هطــور تصادفــی

مــوردارزیابــیقـرارگرفـت.شــیوعنوروپاتــیبــانمــرهDN4
 score≥ 4در گروه مالتونین نســبت به پایه در هفته دوازدهم
ب هطــورمعن یدارپایی نتــرازگــروهدارونمابــود( 5درمقابــل،11
 .)P-value= 0.039عالوهبرایـن ،میانگیــن شــدت نوروپاتی
درطــولزمــاندرگــروهمالتونیــنب هصورتمعنـ یدارکمتر
از گــروه دارونمــا بــود ( .)β= -0.051, P-value= 0.01بــا ایــن
حــال،میانگینبیشــترینوکمتریــننمــرهدردحــاددرطول
دوازدههفتــهدرمــانبیــنگروههاتفــاوتمعن یدارینداشــت
(ب هترتیــب)P-value= 0.633, 0.34

نتیجهگیــری :تجویز همزمــان مالتونین بــه همراه
شــیمی درمانــی در زنان مبتال به ســرطان پســتان ،شــیوع
نوروپاتی محیطی ناشی از پاکلیتاکســل را کاهش میدهد
امــا روی درد حاد ناشــی از پاکل یتاکســل تاثیری نـدارد.
واژگان کلیــدی :پاکلــی تاکســل ،مالتونیــن،
آرترالــژی -میالــژی ،نوروپاتــی محیطــی

دانشجو :دکتر اکرم شفیعی
عنــوان پایاننامــه :مهندســی داربســت هیدروژلــی
جهــت تمایــز ســلولهای بنیــادی بــه نــورون
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر فاطمــه اطیابــی،
دکتــر رســول دینارونــد
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استاد  /اساتید مشاور:دکتر مسعود سلیمانی
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس
مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/05/04 :
شماره پایاننامه :پ –472
هیئــت داوران :دکتــر حمیدرضــا مقیمــی،
دکتــر معصومــه فیــروزی ،دکتــر جعفــر آی،
دکتــر یلـدا حســین زاده اردکانــی ،دکتــر اســماعیل
حریریــان ،دکتر خســرو م .عبدی (نماینــده آموزش)
خالصه
برهمکنشهــای ماتریکــس خــارج ســلولی
( )ECMبهعنــوان یــک عامــل مؤثــر قدرتمنــد بــر
رفتــار ســلولی در بافــت عصبی شــناخته شــده اســت.
بنابرایــن ،بهکارگیــری ســاختار مشــابهی کــه رفتــار
 ECMرا تقلیــد کنــد ،میتواند سرنوشــت ســلولهای
بنیــادی را تعدیــل و تنظیــم نماید .برهمکنــش ECM
بــا ســلولها از طریــق ســیگنالهای الکتریکــی،
شــیمیایی و بــه همــان میــزان ســیگنالهای
مکانیکــی رخ میدهــد .بــا توجــه بــه سیســتم
فیزیولــوژی پیچیــده و ظرفیــت محــدود بازســازی
سیســتم عصبــی ،مهندســی بافــت عصبــی بهعنوان
یــک اســتراتژی امیدوارکننــده مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن مطالعــه ،داربســت ســه بعــدی
متشــکل از میکروســفرهای پلــی الکتیکگلیکولیک
اســید حــاوی نانوتیوبهــای کربــن (،)PLGA-CNT
در بســتر هیــدروژل و در حضــور فاکتورهــای تمایزی
بــرای شبیهســازی کنــام عصبــی بــرای رشــد و
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تمایــز ســلولهای بنیــادی ســاخته شــد .بدیــن
منظــور فرمولهــای مختلفــی از هیالورونیــک اســید،
پلوکســامر ،اتوکســی سیالنپلوکســامر و همچنیــن
ژل آلژینــات بهعنــوان یــک ســاختار ژل مقلــد
خــواص مکانیکــی ماتریکــس خــارج ســلولی CNS
ســاخته شــد .رســانايي ،مورفولــوژي ســطح ،انــدازه
ميكروســفرها و تأییــد پراکندگی  CNTدر میکروســفر
بــه ترتيــب بــا اســتفاده از دســتگاه ســنجش رســاناي
الكتريكــي ،میکروســوپ الکترونــی روبشــی (،)SEM
دســتگاه تعییــن انــدازه ذرات بــه روش پراکندگــی نور
پویــا ( )DLSو رامــان اسپکتروســکوپی انــدازه گيــري
شــد .ســاختار میکرونــی و رفتــار رئولوژيكــي ژلهــا با
تركيبــات مختلــف بــه ترتيــب بــا اســتفاده از  SEMو
رئومتــر نوســاني صفحــه مــوازي مــورد بررســي قــرار
گرفــت .نتایــج حاصــل از  SEMنشــان میدهــد
CNTهــا میتواننــد موجــب افزایــش تخلخــل
ســاختار پلیمــری در مقایســه بــا میکروســفرهای
 PLGAبــدون نانوتیــوب کربــن شــوند کــه منجــر
بــه بهبــود و تقویــت چســبندگی ســلولهای بنیــادی
بــر ســطح میکروســفرها براســاس یافتههــای
حاصــل از میکروســکوپ فلوئورســانس ،میشــود.
روش  MTTنشــان داد کــه مشــخصات ســمیت
 PEبــه منظــور اســتفاده در پیونــد ســلولی مناســب
نیســت .تصاویــر میکروســکوپ کانفــوکال نشــان داد
ســاختار ســه بعــدی فرمولهــای هیــدروژل حــاوی
 15درصــد پلوکســامر و  10درصــد هیالورونیــک
اســید ( )P15H10و  5درصــد پلوکســامر و 20
درصــد هیالورونیــک اســید ( )P20H5کــه حــاوی
میکروســفرهای  PLGA-CNTهســتند ،امــکان
تکثیــر NSCهــای مشــتق شــده از  MSCرا فراهــم

میآورنــد .ظرفیــت تمایــز عصبــی NSCهــای مشــتق
شــده از  MSCدر ژل آلژینــات حــاوی میکروســفرهای
 PLGA-CNTو ســایر گروههــای کنتــرل بــا
اســتفاده از(quantitative real-time PCR (qPCR
و ایمونوسیتوشــیمی مــورد بررســی قـرار گرفت و نشــان
داده شــد کــه پراکندگــی میکروســفرهای PLGA-CNT
(کــه توســط ســلولها پوشــانده شــده اســت) در ژل
آلژینــات در حضــور عوامــل القایــی منجــر بــه افزایــش
بیــان ژنهــای تمایــزی  -β ،Sox2توبولیــن IIIو  SYPدر
مقایســه بــا ســایر گروههــای مــورد بررســی میشــود.
واژگان کلیــدی :ســلولهای بنیــادی
عصبی ،کربــن نانوتیــوب ،میکروســفرهای ،PLGA
ژل شــونده در محــل ،داربســت

دانشجو :دکتر سمیه نیکنام
عنــوان پایاننامــه :ســاخت و ارزیابی پانســمان
نانوفیبــری تهیــه شــده بــه روش الکتروریســی،
حــاوی عصــاره متانولــی گیــاه بابونه و گلنــار در
درمــان زخــم دیابتــی در مــدل حیوانــی
اســتاد  /اســاتید راهنمــا :دکتــر طیبــه تولیــت،
دکتررسولدیناروند  ،دکترساماناحمدنصرالهی
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اســتاد  /اســاتید مشــاور :دکتــر زه ـرا توفیقــی،
دکتراحمدرضادهپور  ،دکترعلیاکبرقرهآغاجی
گروه آموزشی :فارماسیوتیکس

مقطع تحصیلیPh. D :

تاریخ ارایه پایاننامه1400/04/27 :
شماره پایاننامه :پ –480
هیئــت داوران :دکتــر علیرضــا فیــروز،
دکتــر حمیــداکبری جــور ،دکتر عبــاس پرداختی،
دکتــر مهــرداد فیضی ،دکتــر اســماعیل حریریان،
دکتــر یلدا حســین زاده اردکانــی ،دکتر محمدعلی
فرامــرزی (نماینــده آموزش)
خالصه
در ایــن تحقیــق تــاش شــده تــا پانســمان
لهای
نانوفیبــری حــاوی فرکشــن متانولی عصــاره گ 
بابونــه و گلنــار تهیــه گــردد تا اثــرات ترمیــم کنندگی
نهای گیاهــی در ایــن ســاختار حامــل
ایــن فرکش ـ 
افزایــش یابــد .داربســت نانوفیبــری بــا پایه کیتــوزان و
پلــی وینیــل الــکل به همــراه غلظــت موثره بهدســت
نها بــه روش الکتروریســی تهیه
آمــده از ایــن فرکشـ 
شــد .اثــرات متغیرهــای الکتروریســی ،روی قطــر
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نانوفیبرهــا ،بــه روش طراحــی آزمــون مشــخص
گردیــد .ایــن نتیجــه ،تهیه پلیمــر را در محدوده نســبت ًا
وســیعی از متغیرهــا امکانپذیــر نمــوده و تکرارپذیری
یدهــد .بــرای افزایــش مقاومــت
آزمــون را افزایــش م 
داربســت نانوفیبــری تهیه شــده در مقابــل آب و بهبود
خصوصیات اســتحکام مکانیکــی آن ،کراس لینکینگ
بــا بخــار اشــباع گلوتاردییــد انجــام شــد .اثــرات ترمیم
کنندگــی زخــم داربســت نانوفیبــری تهیــه شــده
نهای گیاهــی در مقایســه
بــدون و حــاوی فرکشــ 
بــا کنتــرل منفــی (گاز اســتریل) و کنتــرل مثبــت
(فیلــم پلیمــری کامفیــل) در مــدل زخــم بــرش در
مــوش صحرایــی دیابتــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفت.
نتایــج بهدســت آمــده بهطــور معنــیداری ،درصــد
جمــع کنندگــی زخــم بیشــتری بــرای داربســت
نهای متانولــی در مقایســه
نانوفیبــری حــاوی فرکشـ 
بــا ســایر گروههــا در روزهــای  14 ،7و  21بعــد از
ایجــاد زخــم نشــان داد .درنتیجــه ،داربســت نانوفیبری
لهای
تهیــه شــده حــاوی فرکشــن متانولی عصــاره گ 
بابونــه و گلنــار پانســمان مناســبی بــرای ترمیــم زخم
دیابتــی میتوانــد در نظــر گرفتــه شــود.
واژگان کلیــدی :داربســت نانوفیبــری،
الکتروریســی ،فرکشــن متانولــی ،بابونــه ،گلنــار،
ترمیــم زخــم ،زخــم دیابتــی

