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چکیده:

در این پایان نامه به بررسی اثرات درمانی فیتوکانابینوییدها بر سرطان پروستتات متیپتردایی .بتراا ایتن بررستی ای رو ت اا
غربالگرا  in silicoو محاسبات درون رایانه اا استفاده می ود براا این کار ابتدا ساختار کریستالوگرافی پروتیین اا هتد
و ساختار ترکیبات درمانی دانلود گردیده و سپس با استفاده ای نرم افزارهاا مربوطه عملیات داکینگ ملکتولی اناتام میگتردد

پروتیین بررسی میگردد و ترکیبتاتی کته داراا افیتونیتی مناستبتر هستتند-نتایج مربوطه به کل میزان تمایل اتصالی لیگاند
 وDelta-9-Cis-thetrahydro cannabinol(Cis-THC) انتختتتام ومیرفتتتی میگردنتتتد در ایتتتن بررستتتی ترکیبتتتات
 داراا ب ترین حالت افینیتی و تمایل اتصالی بودند که در اکثر پتروتیینهتا متتترب بودنتد بنتابر ایتنCannabinol(CBN)
میتوان گفت این ترکیبات داراا اهمیت دارویی هستند
. مطالیات درون رایانهاا، داکینگ ملکولی،  سرطان پروستات، فیتوکانابینوویید، اهدانه:کلیدواژه

Abstract

In this thesis, the therapeutic effects of phytocannabinoids on prostate cancer. For this study, screening

methods in silico and computations within the computer are used. For this purpose, the
crystallographic structure of the target proteins and the structure of the therapeutic compounds are
first downloaded and then, using the relevant software, a molecular docking operation is performed.
The relevant results are analyzed in terms of the rate of ligand-protein binding tendency and the
compounds that are more optimistic are selected and presented. In this study, Delta-9-Cis-thetrahydro
cannabinol (Cis-THC) and Cannabinol (CBN) compounds had the best affinity and binding tendency
that were common in most proteins. So these compounds can be said to have a medicinal importance.
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