Department of Medical Parasitology
List of Master and Doctorate theses (2018-2021)
تاريخ
عنوان الرسالة
المناقشة
2018 Laboratory induced praziquantel resistant Schistosoma
mansoni: Proteomic analysis and a trial to overcome the
resistance by the use of nanotechnology

االسم
 سلوى سامى عبد/د
المجيد عبد الحميد يونس
Doctorate

 التحليل البروتيومى:البلهارسيا المعوية المقاومة معمليا للبرازيكوانتيل
ومحاولة التغلب على المقاومة باستخدام تكنولوجيا النانو
2018 In vitro effect of a novel protease inhibitor cocktail on
Toxoplasma gondii tachyzoites

 فدوى مصطفى كامل/د
عبد الرازق عرفه
Doctorate

التأثير المختبري لمزيج جديد من مثبطات البروتياز على الطور النشط
للمقوسات الجوندية
2020 Drug repurposing, combination therapy and  سارة أحمد عبد السالم/د
nanotechnology: a novel multiple approach for effective
محمد مصطفى
treatment of experimental schistosomiasis mansoni
Doctorate
 منهاج مؤتلف جديد:إعادة توظيف الدواء والعالج المركب و تقنية النانو
لعالج فعال للبلهارسيا المعوية التجريبية
2021 Effect of VAM2-2 and VAM2-2 loaded chitosan
nanoparticles in treatment of experimental
toxoplasmosis.

 نهال ناصف اسماعيل/د
حزيمة
Doctorate

 المحمل علي جسيمات الكيتوزان النانومترية٢-٢  و الڤام٢-٢ فاعلية الڤام
فى عالج التوكسوبالزما التجريبية
 لم تناقشSchistosoma mansoni egg-derived extracellular
 بعدvesicles: a promising immunizing approach against
murine schistosomiasis

إيمان عطيه المرسى
حسن
Doctorate

:الحويصالت الخارج خلويه المشتقة من بويضات البلهارسيا المعويه
.اتجاه واعد للتحصين ضد داء البلهارسيا فى الفئران
 لم تناقشEffect of alginate nanoparticles on the immunogenicity
 بعدof excretory secretary antigens in murine toxoplasmosis

هدى عادل راشد محمد
Doctorate

تأثير جزيئات االلجينات النانوية علي القدرة المناعية للمستضدات المفرزة
في التوكسوبالزما التجريبية
2018 The effect of common house fly (Musca domestica)
larvae-derived substances on wound healing in mice
model

هالة السيد دياب بسيونى
Master

تأثير المواد المستخلصة من يرقات الذبابة المنزلية على التئام الجروح فى
الفئران
 لم تناقشNano-encapsulated antioxidants: melatonin and retinoic
 بعدacid as natural mucosal adjuvants for intranasal
immunization
against
chronic
experimental
toxoplasmosis

Doctorate

 الميالتونين و حمض الريتينويك كعوامل:مضادات األكسدة المغلفة بالنانو
مساعدة طبيعية للغشاء المخاطى فى التلقيح داخل األنف ضد داء
المقوسات التجريبى المزمن
2018 Silver nanoparticles as a therapeutic agent in
experimental cyclosporiasis

أسيل يوسف حسان عبد
الجواد
Master

جزيئات النانو المصنوعة من الفضة كعالج لمرض السيكلوسبورا
التجريبى
Can antibody conjugated CLA-whey protein
 لم تناقشnanomicelles alter the prospect of antibody targeted
 بعدtherapy against schistosomiasis mansoni?
هل تستطيع الحويصالت النانومترية المكونة من حمض اللينوليك
المترابط مع بروتين شرش اللبن و المحملة باألجسام المضادة ضد
بلهارسيا المعوية؟
 لم تناقشAnti-neoplastic activity of Toxoplasma gondii antigen
 بعدon mcf-7 human breast cancer cell line and ehrlich solid
carcinoma model

Doctorate

نهلة فؤاد السخاوى
Doctorate

النشاط المضاد للورم لمستضاد التوكسوبالزما جوندي على خاليا سرطان
 و نموذج سرطان ايرليش الصلبMCF-7 الثدي البشري
2018 The effect of lopinavir/ritonavir and lopinavir/ritonavirloaded PLGA nanoparticles on experimental
toxoplasmosis

ايناس محمد مصطفى
زيتون
Master

 لم تناقشMacrophage polarization in hepatic toxocariasis and the
 بعدrelation between the infection and the experimentally
induced liver fibrosis

Doctorate

استقطاب الخاليا الملتهمة في داء التوكسوكارا الكبدي والعالقة بين العدو
ى والتليف الكبدي التجريبي
2020 In vitro susceptibility of Blastocystis subtypes isolated
from human stool to simeprevir

اسماء عبد العاطى كحلة
Master

قابلية االنواع الفرعية من المتبرعمة الكيسية المفصولة من براز االنسان
للسيميبريفير في المختبر
2021 Experimental schistosomiasis mansoni A potential
target for ubiquinol, a neutral magnesium-dependent
sphingomyelinase inhibitor
 هدف محتمل لليبيكينول المثبط إلنزيم:البلهارسيا المعوية التجريبة
السفينجوميليناز المتعادل المعتمد على الماغنسيوم
2021 Potential efficacy of celecoxib and celecoxib-loaded
solid
lipid
nanoparticles
against
different
developmental stages of experimental schistosomiasis
mansoni

رنا طارق محمد فاروق
Master

ايمان ابراهيم السيد
Master

التأثير المحتمل للسيليكوكسيب و السيليكوكسيب المحمل علي جزيئات
النانو الدهنية الصلبة ضد األطوار المختلفة لمرض البلهارسيا المعوية
التجريبية
 لم تناقشA comparative study of gene expression among the نورا مصطفى كامل شبل
 بعدdifferent developmental stages of Schistosoma mansoni
Master
دراسة مقارنة للتعبير الجيني في ما بين األطوار المختلفة للبلهارسيا
المعوية
 لم تناقشMicroRNA mmu-miR-511-5p as a
 بعدbiomarker in experimental toxoplasmosis

diagnostic

 كعالمة5p-511-miR-mmu الحمض النووي الريبوزي المصغر
حيوية تشخيصية في التوكسوبالزما التجريبية

ايه سعيد حسن زغلول
Master

