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	Aşağı Açılır Kutu1: [Kimya]
	yeri: Kimya Bölümü Küçük Amfi
	Text1: Mehmet Eren ŞAHİN
	Text12: 3,5-DİFENİL 1,2,4-TRİAZOL HALKASI İÇEREN 1,2,4-TRİAZOLO-TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 
	Text20: Son yıllarda, 1,2,4-triazoller ve bunların kaynaşık heterosiklik türevleri, sentetik ve biyolojik önemleri nedeniyle büyük ilgi görmüştür. 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-tiyadiazoller bunların önemli kaynaşmış türevlerinden biri olup, 1,2,4-triazol ve 1,3,4-tiyadiazol gibi önemli farmakofor grupları içeren halka sistemlerinden oluşmaktadır. Çalışmamızda, 4-Amino-5-[(3,5-difenil-1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]-4H-1,2,4-triazol-3-tiol (95) bileşiği başlangıç maddesi olarak kullanılarak, bu bileşiğinin önce uygun karboksilik asitlerle POCl3'lü ortamda siklizasyon reaksiyonu sonucu [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiyadiazol türevi (96-103 ve 108-111) bileşikler sentezlenmiştir. Daha sonara, 95 bileşiğinin fenilizithiosiyanatlarla DMF'li ortamda reaksiyonu sonucu yeni [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiyadiazol türevi kaynaşmış bileşikler (112-119) elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve Elementel analiz yöntemleriyle aydınlatıldı. Elde edilen tüm bileşiklerin MAO-A ve MAO-B enzim aktivitelerinin ve inhibitörlerinin etkisi belirlendi. Bu sonuçlara göre, tüm bileşiklerin MAO-B izoenzim aktivitesini önemli ölçüde inhibe ettikleri ve MAO-A izoenzim aktivitesi üzerindeki inhibe edici etkilerinin daha sınırlı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 96, 97 ve 116 nolu bileşiklerin MAO-B aktivitesini düşük konsantrasyonlarda ve yüksek seçimlilik ile inhibe ettiği için, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde MAO-B enzim inhibitörü olarak kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. 
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