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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران

  دانشكده داروسازي - پرديس بين الملل

  
  پايان نامه

  جهت اخذ درجه دكتري عمومي داروسازي
  

  عنوان
كرمنون و بررسي اثر مهار كنندگي استيل كولين  ] b-3و 4[سنتز مشتقات كرومن 

  استراز
  

  استاتيد راهنما:

  سادات ابراهيميسيد اسمعيل جناب آقاي دكتر 
  جناب آقاي دكتر عباس شفيعي

  
  استاد مشاور :

  عليرضا فرومديجناب آقاي دكتر 
  

  نگارش
  پگاه قديريان

  

  ماه/سال
  93شهريور 



 خالصه پایان نامه

مشکالت شناختي و بر طبق آمارهاي سازمان جهاني بهداشت در بين نارسایي هاي مربوط به افزایش سن، 

در  .حافظه به سرعت در حال افزایش هستند. علت مهم دمانس مغزي در افراد مسن بيماري آلزایمر مي باشد

 بيماري الزایمر بخش هایي از مغز که مربوط به حافظه و یادگيري و پاسخ هاي حرکتي هستند،درگير مي

سي پذیري  سيناپسي استيل کولين شوند.از دست دادن سلول هاي کولينرژیک پيش مغزي وکاهش دستر

،منجر به اختالالت شناختي در بيمار مي شوند.بنابراین منطقي ترین راه براي درمان بيماري ،افزایش 

سيناپسي سطح  استيل کولين در مغز با مهارکنندگي انزیم استيل کولين استراز،که مسول هيدروليز استيل 

ه در سال هاي اخير دیده شد که کومارین داراي خاصيت  . در مطالعات انجام شد کولين است ،مي باشد

بنابراین در طراحي مشتقات سنتز شده این پروژه ، از حلقه  .است استراز کولين استيل آنزیم مهارکنندگي

 [دي هيدرو کرومن  00و 01در این پژوهش مشتقاتي با نام  کومارین، به عنوان اسکلت اصلي استفاده شد.

( .در این a-o4دي ان با اثر مهار کنندگي استيل کولين استراز سنتز شد)) 9Hو H7)8و6-کرومن ]  b– 3و4

در . هيدروکسي کومارین در حضور اتانول استفاده شد - 4واکنش از مقادیر متناسب بنزآلدهيد ،دیمدون و

استراز و بوتيریل  بر روي آنزیم استيل کولين   4a-oاین پایان نامه اثر مهارکنندگي ترکيبات سنتز شده 

( مهارکنندگي کولين استراز   In vitro. بررسي هاي برون تني )کولين استراز مورد بررسي قرار گرفته است

و بوتيریل کولين  ( داراي بيشترین اثر مهارکنندگي استيل e4هيدروکسي فنيل) 3نشان مي دهد که آنالوگ 

 .استرازي مي باشد

 


