
                                                          

 

     بسمه تعالی                                                                     

 

 

 هستند اعالم کرد. 113000تا  69000 نیرا ب رانیسالک در ا ای وزیشمانیموارد ابتال به ل 2013در سال  یسازمان بهداشت جهان

. داردگلوکانات بویاست میسد وز،یشمانیدرمان ل یبرا ییایمیش یداروها نیجتریرا 2 موناتیآنت نیو مگلوب 3 یکه عوارض مختلف

که در  4 یبیترک نی. شاخصترشودیداشته باشد احساس م یکه عوارض کمتر یاهیگ بیترک کیبه  ازیضرورت ن لیدل نیبه هم

 یسرطان 5ضد  تیخاص یدارا پولی. گوساست پولیزرد رنگ به نام گوس یفنول یپنبه وجود دارد، پل اهیمختلف گ یقسمتها

 دیاس کیفسفردر حضور  قهیدق 120زمان  در عیما-عیبا روش ما پولیدر پروژه حاضر گوساست. یاررزشمند اریبس بیاست وترک

 پولیبه صورت گوس و زهیستالیکر یکیدر تار دیاس کیاز روغن پنبه دانه رقم ساحل گلستان استخراج شد وسپس با استفاده از است

 .آمد دست به 28/1 ±12/0 یاستخراج ستالیراندمان کر زانیشد. م یساز جدا 7شده 6 دیاس کیاست

 8 مارانیگروه هدف ب یدر قالب پماد بر رو هیدر درمان سالک موثر باشد. عصاره کلوزه پر سبز پنبه رقم جرقو تواندیپنبه م اهیگ

دو  نیرا ب 72/0 رسونیپ یهمبستگ بیحاصل ضر جیهمکاران تست شد، و نتا یقاتیتحق میتوسط ت یجلد وزیشمانیمبتال به ل

 باشد. یم یماریعصاره بر درمان ب نیمثبت ا ریقطر زخم و عصاره استفاده شده در طول زمان نشان داد که نشانگر تاث ریمتغ

 

 عیما-عیروغن دانه پنبه، کلوزه پر سبز، استخراج ما وز،یشمانیل زه،یستالیکر پول،ی: گوسیدیکل واژگان

 

 واحد شهرضا یدانشگاه آزاد اسالم

 یلیتکم التیتحص دانشکده

 ارشد ینامه کارشناس انیخداوند متعال، جلسه دفاع از پا داتییتأ با

 اسانس یفناور شیگرا یمیش رشته

 عنوان: تحت

عصاره و روغن  بیترک ازشده  هیته یعملکرد داروها یدر روغن پنبه دانه و بررس پولیگوس یریو اندازهگ یی،شناسایجداساز

دانشگاه  یدر محل دانشکده داروسازداوران  أتیبا حضور اعضاء ه 1399/  07/  27 خیتار دروزیشمانیل یماریدر بهبود ب اهیگ

 آزاد 

درجه خوب  داوران أتیانجام شده و نحوه ارائه آن، از ه یقاتیتحق یکارها و با توجه به دیواحد شهرضا برگزارگرد یاسالم

 (را کسب نمود. 92/17(

 

 یگان ج یدارو سپهر انیپروژه مجموعه اسپ قاتیتحق مرکز

 راهنما: دکتر احمد رضا مساح  استاد

  یرمحمدیمشاور: دکتر مهروسادات م استاد

  انیوسفیپروژه:  بهنام  مشاور

 یداور: دکتر اعظم اعراب استاد

 

 



 


