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P-15-34
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

ها روي مدل دهلیز کربوکسیالت-اون- 2-دي هیدروپیریمیدین-4و3سنتز و بررسی اثرات قلبی 

موش

1، ندا رحمانی فضلی2فرعین رشیدي، م2شهیدي ، محسن ایمن1زادهفرزین هادي

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-1
شناسی و فارماکودینامی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندپارتمان سم-2

کنندگی نوعی شامل اثرات ضدمیکروبی، ضدالتهاب، ضدسرطان عالوه بر اثرات تنظیمها فعالیت دارویی متهیدروپیریمیدیندي:مقدمه
حلقه به 4کربوکسیالت داراي اسخالف ایمیدازول در ناحیه –هیدروپیریمیدینوندي-4و3در این مطالعه یکسري . کانال کلسیم دارند

.ها بررسی شدردیوتونیک آننلی به دو روش کالسیک و میکرویو سنتز شدند و اثرات کاجیروش سنتز بی
لیتر میلی25در ) اتیل یا متیل استو استات(آلدئید و اوره و بتاکتواستر مولمیلی10مخلوطی از در روش سنتز میکروویو:هامواد و روش

وسیله مانده بهباقی. شددرجه تحت تابش قرار داده100براي نیم ساعت در ) میل استون ایتالیا(اسیداستیک در دستگاه میکروویو 
.کروماتوگرافی خالص شد

عنوان کنترل منفی از تئوفیلین به. روي ضربات و قدرت انقباض دهلیز موش بررسی شد) a-d(هاي سنتز شده هیدروپیریمیدوناثرات دي
. شداستفاده

اثر bترکیب . ده موش بررسی شدهیدروپیریمیدینی روي پرفوزیون دهلیز راست مجزا شاثرات کاردیوتونیک چهار مشتق دي: هایافته
.موالر داشت0,02داري روي ضربان قلب در مقایسه با گروه کنترل منفی در غلظت معنی
بار براي مطالعه اثرات دهد که روش پرفوزیون دهلیز مجزا موش که در این مطالعه براي اولیناین مطالعه نشان می:گیرينتیجه

در بین ترکیبات سنتز شده اثرات bهمچنین ترکیب . باشدکار رفت یک روش مناسب مییز بهکرونوتروپ مواد مختلف روي بافت دهل
هاي کلسیمی دلیل اثرات آگونیستی این ترکیب روي کانالتواند بهاین اثر می. داري در مقایسه با کنترل منفی داشتکرونوتروپ معنی

.باشد

ز ایزولهدي هیدروپیریمیدین ها ، سنتز ، دهلی:کلمات کلیدي
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