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Selektif Antienflamatuvar Etkili
Nonasidik Poliaril Yapıdaki
Heterosiklik Bileşiklerin Yapı-Etki
lliskileri
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Özet : Aspirin benzeri, asidik öz::lli kteki nonsteroid antienflamatuvar ilaçların (NSAIDS), istenmeyen yan etkilerinden dolayı , kullanı
mında
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların en önemlisi,
gastrointestinal sistem üzerindeki irritasyon etkileridir. Son yirmi yıl· ·
ci ır, düşük toksisiteli, yan etkileri olmayan, patent yeni antienflamatu·
var etkili ilaçlar aranmaktadır. Bu amaçla, nonasidik özellikte, p~ia
r.i l yapı taşıya n heterosiklik halkalar sentez edilerek, etkileri araştı
nlmaktadır. Bu araştırmalar, cnflamasyonun önlenebilmesi için yeni
görüşleri d e b elirlemektedir.
THE STRUCTURE -ACTIVITY RELATIONSHIPS OF SELECTIVE
ANTIINFLAMMATORY ACTIVE NONACIDIC POLYARYL
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
Summary : Aspirin like, asidic nonsteroidal
anti infla mmatory
drugs arc facc to face with somc proble ms while using them, because
of their side effec ts. The most impor tant side effect of these drugs
is the irritating effect on the gastrointestinal system. New potent
D.ntiinflammatory clrugs, havin g low toxicity and no side effects have
bcen searche d since last t wo decades. For this purpose , nonasidic pol·
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yaryl heterocyclic compounds have becn synthesizcd and thc inhibi.
r ·res on the inflammation have been tested. Results of thcse
tmg ac ıvı ı
. .
b
thc
research es have Created some new important opınıon s a ou 1
antiinflammatory activity.
Key Words : Antiinflammatory Activity, Nonacidi~ Pol: aryl -~Icterocyc1es, Struc ture - Activity Relationships, Gastroıntes tınal Irı ı tation, Cyclic Nucleotides.
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GİRİŞ

Enflamasyonun sebep olduğu
bir dizi eklem hastalıkları, bugün
dünya nüfusunun % 7 sini etkilemekte ve sosyo-ekonomik yönden
bir çok kayıplara yol açmaktadır(!). Günümüzde ilaç üreten merkezler,
bilinen yan etkilerinden
arındırılarak,
üstünlük kazanmış
nonsteroid yapıdaki antienflamatuvar preparatların araştırılmasını,
yoğun olarak sürdürmektedir. Romatizma! hastalıkların tedavisinde,
doku ve eklemlerde meydana gelen şişme, kızartı, ağrı ve ateşin
sebep olduğu fiziksel fonksiyonların harabiyeti aspirin benzeri, asitlik özellikteki
antienflanıatuvar
nonsteroid ilaçlarla (NSAIDS) önlenebilmektedir. Aspirin, benzerleri
içinde kolay bulunabilen ve en ucuzu olduğu için, dünya üzerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Yapılan istatistikler, Amerikada kişi başına haftada dört aspirin tabletinin tüketildiğini gösterm.!ktedir
(2). Aspirin benzeri ilaçların (NSAI
DS) bilinen en önemli yan etkileri
aastrointestinal . sistem, böbrek
fonksiyonları ve santral sinir sistemi üzerine olmaktadır. Bu etkiler,
ezellikle uzun süren tedavilerde
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önem kazanmakta ve

ilacın kullanı

mım kısıtlamaktadır.

Asitlik özellikteki NSAIDS, oral
yolla alındıktan sonra mide cidarlarında birikmekte, buradaki dokuyu
h arap ederek gastrointestinal irrit asyona sebep olmaktadır. Bu durum ilacın fizikokimyasal özellik-.
leri ile doğrudan ilişkilidir. Nonasidik özellikteki karşıtlarının, m ide
doku sunda birikmeye daha az eği
lim göstermeleri, gastrointestinal
toleransı arttıracaktır. Böylece selektivite kazanan bileşik, asitlik özellikte olanlara karşı üstünlük sağla
yacak, kullanım alanı ve süresindeki kısıtlamalar ortadan kalkacaktır. Bu nedenle m edisinal kimyacı 
lar , son yirmi yıldır insan sağlığı
n a ilaç olarak sunulabilecek n onasidik özellikteki NSAIDS arayışı
içindedirler_
Bu derlemede, araştırmaların
medisinal kimya yönüne a ğırlık verilerek, çalışmalarda gerçekleştiri
len yapı-aktivite ilişkileri incelenmiş, ortak görüş ve sonuçlar değerlendirilmiştir .

YAPI - ETKİ İLİŞKİLERİ
Almirante ve ark. 1965 yılında,
2-(p -nitrofenil)imidazo · (1, 2 o:) pi-

ridinin 42 adet türevini sentezlemiş
ler ve bu türevleri n analjezik , antienflamatuvar, antipireti k ve antikonvulza n etkilerini araştırmış l ar
dır(3). Bazı moleküle r
modifikas yonlar sonucund a patent antiroma tizmal yeni bir ilaç ortaya çıkar
mak için çalışmalarında, molekül
üzerinde iki kısımda değişiklik yapmışlardır. İlk kısımda, p-N02 grubu yerine, yapının elektrone gativitesini ve moleküle r hacmını değiş
tirmeyen, fakat çözünürlüğünü arttıran gruplar konulmuştur . En patent türev, nitro yerine metilsulfonil grubu sokulduğunda elde edilmiştir. (Tablo 1. 1)
Metilsülf onil
grubu ile orto konumda n sübstitüs yon yapıldığında etki potensi artmaktadır. İkinci değişikliği ise imidazo (1, 2 - o:) piridin çekirdeği üzerinde yapmışlardır. Çekirdek üzer inde gerçekleştirilen sübstitüsyonların etkiye katkılan olmamış, aksine etkinin azalmasına neden olmuşlardır.

Antienfla matuvar etki için piperazin halka sistemi de önem taşı
maktadır. N,N' -Disübsti tüepipera zin türevleri üzerinde bugüne kadar yapıl an araştırma lar sonucunda, Perfenaz in (trankiliz an etkili)
(4), Meklizin (antihista minik etkili)
(5) ve Dietilkar bamazine (antihelmentik etkili) (6) gibi birçok piperazin halkası taşıyan bileşik ilaç
olarak kullanılmaya başlanmışt ı r .
Bu durum, 1965 yılında , CIBA araş
tırma laboratuvarlarında, piperazin
halkası taşıyan yeni bir seri bileş i
ğin, antienfla matuvar etkilerini n incelenmes i amacıyla hazırlanmasına

neden olmuştur(?). Bu çalışmada,
N-fenilpi perazin türevleri nin bazı
larında antihiper tansif, adrenolit ik
ve antienfla matuvar etkiler bulunmuştur.

Tablo ı . il deki temel yapıyı
içeren bu bileşiklerin maksimu m
antienfla matuvar etki gösterebi lmesi için, aşağıdaki özellikler i taşıması gerektiği bildirilmiştir(?). A
bölümü, sübstitüe edilmemiş halde
veya para konumun dan Klor ile
sübstitüe edilmiş şekilde
bulunmalıdır. B bölümün deki
alkoksil
grubunun , metoksil, etoksil veya
izopropo ksil olmasının etki şiddeti
üzerin de önemli bir rolü olmamasına rağmen genellikle etoksil tercih edilmiştir . C bölümün deki n
sayısının 1 veya 2 olması gerektiği
bildirilmiştir. E bölümün de ki fenil
grubu, o-OCH3 veya o-klor ile sübstitüe edildiğinde etki şiddetinin
maksimu m olduğu görülmüştür.
Sübstitüs yonun meta veya para
konumlarından olduğunda ise etki
azalmaktadır. Ayrıca piperazin halka sının sübstitüs yonunun etki üzerinde hiç bir rolünün olmadığı .görülmüştür. Çalışmalar
sonucund a
bulunan en etkili bileşik (Tablo . 1.
III) oral olarak verildiğinde, hayvan deneyleri nde ki akut enflamas yona karşı, fenilbuta zondan 2-3 kez
daha etkili olduğu bulunmu ş tur.
Romatizmalı hastalard a
meydana gelen anormal triptofan metabolizmasının, bir klinik incelemeyle ortaya çıkarılması, Hraştırı
cıların bakışlarını etkili bir enflamasyoiı mediyatö rü olarak gördükleri serotonin üzerine çekmiştir(l).
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Böylece çeşitli indol halkası türevleri ve analogları üzerinde c,;:alışma
lar başlamıştır. Amaç elde edilecek
bileşiklerle serotonin sentezini kontrol altına alabilmektir. Palazzo ve
ark., 1966 yılında, İtalya'da, indol
halkası analogu olan 34 adet indazol türevini bu amaçla sent ez le mi ş·
türevlerden AF-864
lerdir(8). Bu
kodlu Benzidamin (Tablo 1. IV), Silvestrini ·ve ark.nın çalışmaları sonucunda, ANGELINI firması taraantienflamatuvar
fından yeni bir
ilaç olarak piyasaya sürülmüştü r
(9, 10). Türkiye'de de, Benzidamin
HCl, SANTA . FARMA ilaç firma sı
tarafından, Tantum adı altında satılmaktadır(! 1).
Benzidamin yapı s ı incelendiğin
de, etkili türevlerin, indazol çekirdeğinde ki benzen halkasının, lıid
rojen veya klor atomu taşıdığı göAmino veya nilro
rülmüştür(8) .
edildiğinde
grupları ile sübstitüe
ktadır.
artma
toksisitesi
bileşiğin
Yan zincirde ise dimetilaminopropoksil yerine diınetilaminoetoksil
grubu olduğunda ise etki düşmek
tedir.
Serotonin yapısındaki indol halkası örnek alınarak yapılan çalış
malar sonucunda,. UPJOHN firyapıda
ması tarafından nonasidik
antienflamatuvar etkili yeni bir b i·
Szbulwıınuştur(12).
!eşik daha
muszkovicz ve ark.nın sentezledikleri bu bileşiğe Indoksol (Tablo 1.
V) adı verilmiştir. Indoksol, sıçan
larda uygulanan karagen ödem
testinde, oral yoldan verildiğinde
etki potensinin fenilbu tazondan 5
kez, aspirinden ise 3-15 kez daha
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fazla

olduğu bulunmuştur. Ayrıca

romatoid artrilin önlenmesinde de, fenilbutazonla aynı,
aspirinden daha etkili oldu ğu saptanmıştır (l3). Ancak insanlarda ışı
sebep old u ğu
ğa karşı duyarlılığa
bildir ilmektedir(14).
Çalı şma larda, indol halkasında
ki azot atomu, oksijen veya kükürt
atomları ile yer deği ştirdiğinde etkinin azaldığı gözlenmi ştir( 12). Azot
yerine, -CH2 - grubu sokulduğun da
(inden analoğu), etki ortadan kalkmaktadır. Azotun hidrojeni yerine
büyük gruplar sokulduğunda da
etkinin belirli şekilde azaldı ğı gör ülmektedir. İndol çekirdeğindeki
benzen halkasının sübstitüsyonunda ise etki şiddetinde bir değişik
lik olmamaktadır. Etki için en
önemli yöreler, indol h alka5ındaki
2. ve 3. ko numlardır. Her iki konumda da fenil halkasının bulunşarttır.
ması etki için minumum
Optimal aktivite ise bu konumlar·
da p-anisil gruplarının bulunması
ile görülür. Metoksil grupları, fenil
halkaları üzerinde meta veya orto
pozisyonlarına kaydırıldığında veya
başka gruplar ile yer değiştirdiğin
de etki ortadan kalkmaktadır. Metoksil gruplarından biri kaldırıldı
ğında ise etki düşmektedir.
sıçanlarda,

Oksadiazol, izoksazol ve tiyazol halka sistemlerini taşıyan beş
üyeli heterosiklik aminlerin, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiler göstermesi üzerine
2-aminooksazol tUrevlcri
(15-18),
üzerinde de çalışılmaya başlanmış
tır. Marchetti ve ark., 1967 yılın
da, 2-aminooksazol türevlerini sen·

tczleyerek, bu bileşiklerin antienflamatuvar etkilerini araştırm ı şlar
dır(19). Sentezlenen türevler içi nde
en çok, 2. konumda dietanolamin
grubu içeren bileşik dikkati çekmiştir (Tablo 1. VI). Ditazol
adı
verilen bu türev, sıçanlarda, akut
enflamasyonun
inhibisyonunda,
fenilbutazon kadar etkili bulunmuş
tur(20). Bazı ülser vakalarında koruyucu rol oynadığı(2 1) , ve plateletlerin agregasyonu üzerindeki inhibisyon etkisinin, aspirinden daha
kuvvetli ol duğu tespit edilmiştir(22,
23).
Üzerinde çalı şma yapılan nötral yapıdaki heterosiklik halkalardan bir i de pirol yapı sıdır. Tanaka
ve ark., 1972 yılında, Bime topirol
adlı bilesiği sentezlemişlerdir (Tablo 1. VII) (24). Sıçanlarda yap ılan
artrit deneylerinde bu bileşik, fenilbutazona oranla 8-46 kere daha e lkili bulunmuştur.
Poliaril yapıdaki imidazol halda antienflamatuvar etki araş
tı rılması amacıyla ele
alınmı ş tır.
PFIZER firması adına, Lomb ardino
ve ark. tarafından, 1974 yı lında yapılan
çalışmada trisübstitüe _ i midazoller sentez
edilerek, e tkileri
araştırılmıştır(25). Sentezlenen
türevler içinde en etkili Flumizol
(Tablo 1. VIII) adı verilen bileşik
kası

bulunmuştur.
Çalışmalarda,

sentezleri gerçekpoliaril yapıdaki beş üycı; heterosiklik halka
taşıyan bu
bileşiklerin, yapı-etki ilişkileri
incelendiğinde,
aşağıdaki sonuçlar
bulunmuştur. Ditazol (Tablo 1. VI)
l eş tirilen

yapısındaki

türevlerin, 2. konumunda sekonder amin yapısı taşıyan
Iarında etki bulunam~mıştır.
Bu
konumda tersiyer amin yapısı taşı
yan bileşiklerde en etkili olanı pirolidin halkası
taşıyan türevdir.
Aynı konu mda
diamino grupları
taşıyan türevlerin ise belli bir antienflamatuvar etki göstermelerine
karşılık analjezik etki göstermedikleri görülmüştür( l9) . Bime topirol
de (Tablo 1. VII), pirol halkası 2.
konumdan çeşitli alkil grupları ile
sübstitüe edilmiştir(24). Alkil grupları, metilden butile doğru gidildikçe etki azalmaktad ı r. Flumizolde
(Tablo 1. VIII) ise, imidazol yapı 
sı, 2. konumdan triflorometil grubu
ile sübstitüe edildiğinde etkinin
artt ı ğı gözlenmiştir(25).
Bu b ileşiklerdeki heterosiklik halkaların
4. ve 5. konumları etki için en
önemll yörelerdir. Bu konumlarda
bulunan fenil halkaları etki ıçın
gereklidir. Eğer fenil halkaları para konumlarından metoksil, klor
veya flor grupları ile sübstitüe edilirse etki artmakt adır.
Bir benzimidazol türevi olan
Tiyabendazolün antienflama tuvar
etki göstermesi üzerine(26), b enzer halka sistemleri üzerinde araş
tırmalar

yapılmaya

Shen ve ark., 1976

başlanmıştır.

yılında,

MERCK

firması adına yaptıkları çalışmalar

da, benzimidazol analogları olan
oksazolo ve tiyazolopiridin t ürevlerini sentez ederek bu konudaki
ilk araştırmaları
başlatmışlardır
(27, 28). Yapılan araştırmada, etkili oksazolopiridin tlirevinin (Tablo
1. IX), sıçanlarda, karagen ödem
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testinde _ fenilbutazondan, adjuvan
artrit deneylerinde ise aspirinden
daha etkili
olduğu sap tanmıştır
(27) .
Bu

bileşiklerde

maksimum antieiıflamatuvar _etki için, oksazolopiridin halkasına 2. konumdan bağ
lanan fenil grubu, orto konumların
dan sübstitüe edilmelidir. Orto konumlarından bağlanan floro,
kloro, siyano ve nitro grupları etki
şiddetini arttırmaktadır(27) .

Romatoid artritin oluşmasın
da immun komplekslerinin önemli
bir faktör olduğu
görüldükten
sonra(2,29), son senelerde immun
komplekslerinden kaynaklanan enflamasyon çeşitlerinden, potent antiartrik ajanların araştırılmasında
yararlanılmaktadır(30, 31). Bu şekil 
de oluşan enflamasyonlarda hidrokortizon potent bir inhibitörken,
indometazin etkisizdir. Yeni, bazı
nonasidik antienflamatuvar bileşik
ler de etkilerini hidrokortizona benzer şekilde göstermektedirler. Bu
amaçla, ABBOTT firması laboratuvarlarında, 1982 yılında, 2-((feniltiyo)
metil)-piridin türevleri sentezlenerek, etkileri araştırılmış tır(30). Yapılan çalışmalarda, bu bileşiklerin
özellikle dermal enflamasyonlarda
etkili oldukları görülmüştür. Bileşiklerden , (Tablo 1. X)da ki türevin,
uygulanan farmakolojik deneylerde,
hidrokortizonun yarısı kadar etkili olduğu bulunmuştur.
Bu türevler üzerinde bazı yauygulanarak, biyolojik etkinin durumu incelenmi ş
tir. Sonuçda, fenil halkası elektron
pısal değişiklikler
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çekici

grupları

özellikle halojenleri
molekülün aktivitcsi
ar tm aktadır(30). Ayrıca fenil
halkas ı, piridin, pirimidin ve kinazolun halkaları ile yer değiştirildiğin
de de etkili bileşikler elde edilmiş
tir. Piridin halkası üzerindeki sübsti tüsyonlar ve mer.k:aptometilen
köprüsü üzerindeki modifikasyonlar etkinin düşmesine sebep olmaktadır. Etkinin görülebilmesi için,
merkaplometilen köprüsü, piridin
halkasına, azota komşu olan karbondan bağ l anmalıdır.
taşıdığında,

1982

yılında,

SQUIBB firması
merkezinde, Rovnyak ve
ark., hekzahidrotiyopirano (4,3-c)
pirazol türevlerini sentez ederek, bu
bileşiklerin enflamasyonun akut ve
kronik
safhalarındaki
etkilerini
araştırnuş lardır(31) . Yapılan hayvan
deneyleri sonucunda, bu bileşikle
rin etki mekanizmasının asidik
NSAIDS farklı olup, hidrokortizona
araştırma

benzediği düşüncesine

Bileşiklerin,

varılmıştır.

gastrointestinal sistem-

den absorbsiyonl arı zayıf olduğun
dan, oral yol yerine, intraperitonal
yolla verildiklerinde daha e tkili oldukları görülmüştür. Ar-aştırılan bileşikler içinden Tablo 1. de ki XI.
ve XII. türevler, etki için diğerle
rinden daha uygun bu lunarak, ileri klinik araştırmalar için seçilmiş 
tir.
Moleküldeki doymuş altı ü yeli
halka, azot atomu taşıdı ğında (hekzahidropirazolo(4,3-c) piridin analogu), aynı etki şiddeti elde edilirken,
istenmeyen yan etkilerinde oluştu ğu
gö rülmüştür(31). Bu konumda
yapılan izoster değişiklikleri sonucun-
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da en uygun heteroatomun kükürt
halkaolduğu anlaşılmıştır. Fenil
ları üzerinde elektron verici gruplaruı bulunması bileşiklerin kronik
enflamasyona karşı daha etkili olmasını sağlamakta dır. Fenil grupları, p iridin halkası ile yer değiştir
di ğinde ise bileşiklerin akut antienflamatuvar etkileri azalmaktadır.
Optimal antienflamatuv ar aktivite
için, dihidropirazol azotunun propil
veya açil grupları ile sübstitüe olBu konuma
ması gerekmektedir.
bazik grupların sokulması etki ile
birlikte yan etkileri de arttırmakta
dır.

Bu konuda araştırılan en son
yapı benzimidazol ve analoglarıdır .
KANEBO firması adına , Ito ve ark.,
2-(S'-etilpiridiıı-2-il) - benzimidazol
(Tablo 1. XIII) türevinin nkut enflamasyona karşı etkili olduğunu
bildirmektedirle r(32, 33). Bu bileşik ,
lökositlerin enflamasyon sahasına
göçünü önleyerek: etkisini göstermektedir.
1984 yılında, Misra ve ark., Hindistan'da, bir başka benzimidazol
türevini (Tablo 1. XIV), sentez ederek, akut enflamasyona karşı etki1; olduğunu göstermişlerdir(34). Bu
moleküldeki oksoimidazol halkası,
benzimidazol yapısındaki fenil grubuna, orta konumundan bağlanır
sa etki artmaktadır. Oksoimidazol
konumundan alkil
. halkası da, 2.
grupları yerine fenil ile sübstitüe
edildiğinde aktivite yükselmekted ir.
SONUÇLAR VE

TARTIŞMA

Yapılan araştırmalar
dirildiğinde,
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h eterosiklik

değerl en

halkala-

poliaril yapılarla donatılara k
geniş bir aromatizasyon yaratıldı
ğı ve bu elektron yoğunluğ unun etki için önemli old uğu görülmektedir. Ayrıca, bileş iklerin uzayda deği şik formasyonlarda b ulunabilme
özelikleri, ilgili aksep törlere uygun
nıı,

şekilleri almalarını

sağlayabilmek

tedir. Etki için heterosiklik halkanın bulunmas ı hemen, h emen t emel
unsur olarak dikkati çekmektedir.
Örneğin, indol halkası taşıyan türevin inden analoğunda etki ortadan kalkmaktadır(12). Aril sist emleri üzerindeki sübstitüsyonlar da
etki için önemlidir. Etkiye katkı
çok
ları olan sübstitüentler dah a
metoksil, floro, kloro, siyano ve
gibi elektronegatif
t rifloromctil
özellikte atom taşıyan gruplardır
(7, 12, 24, 25, 27, 30, 31). Bazı bileşik
ler, bu gruplar ile orto konumundan (3, 7, 27, 34), bazı bileşikler de
para konumundan sübstitüe edildiklerinde (12, 24, 25, 30, 31) etkili
olmaktadırlar. Nitro ve amin gibi
gruplarla sübstitüsyonda ise toksitite artmaktadır(8).
Asitlik özellikteki NSAIDS ilaçpKa değerleri 3.5 - 5.5 arasın
da değişmektedir. Araştırılan biledeş i klerin pKa lan ise 10.7 - 14.5
ğerleri arasındadır(25). Bu pKa deözellik
ğerleri, bileşiklerin nötral
Fizyokazanmaları için yeterlidir.
lojik pH da nötral özellikte olan
bu bileşikler, anyonik yüzey meydana getirecek şekilde iyonize o lamazlar. Bunun sonucunda da sulu
ortamlarda çözünürlükleri zayıftır.
Bu nedenle, oral yoldan verilmek
üzere hazırlanan · süspansiyon şcların

killerinde kullanılan çözücü mad
deler de önem kazarunakLaclır. Non·
as idik özcliktcki bileş iklerde, optimal aktivitenin, Tween 80 içeren
polietilenglikol 300 süspan siyonları
ile elde edildiği görülmüştür(25, 35).
Nonasidik özellikteki bileşikle
rin, asidik özellikte olanlara oranla çok daha düşük toksititeye sahip oldukları belirtilmektedir(lO, 27,
36). Bu durum, bileşiklerin klinik
kullanımdaki avantajlarından birisidir. Bir diğer ü stünlükleri ise,
fizikokimyasal özelliklerinden dolayı
gastrointestinal sistem üzerinde irrite edici e tkilerinin olmamasıdır. Ayrıca,
nonasidik ant ienflamatuvar e tkili bil eş iklerin, bu
irritasyonu destekleyen, siklooksigenaz enzim inhibitör etkilerinin,
diğer asidik NSAIDS ilaçlara oranla daha düşük olduğu belirtilmektedir(37).
Bu bileşiklerin etki mekanizmaüzerinde kesin bir yargıya h enüz varılmış değildir. Belirlen en
bazı
görüşlerden birisi de, enflamasyon reaksiyonlarında prostagLandinlerle, siklik nükleotidler aras ındaki ilişkilerdir(38). Siklik nükleotidler, çeşitli hormonların stimulasyonu sonucunda intrasellüler meIiyatör olarak hareket ederler ve
ıazı enflamasyon mediyatörlerinin
,,alınmasında rol oynarlar. Siklik
GMP'nin proenflamatuvar, siklik
AMP'nin de ant ienflamatuvar özellikler göstererek hareket ettikleri
düşünülm ektedir(39). Bu özelli klerinden dolayı, siklik AMP ve siklik GMP birbirlerinin etkilerine
karşı koyarak, bir çok enflamasyosı

nu kontrol altında tutarlar. Prostaglandinlerden
bazıları, örneğin
PGF2 !X bir çok dokuda guanilat siklazı s timule ederek, siklik GMP seviyesinin artmasına sebep ulurlar.
Böylece denge enflamasyon yönünde bozulmuş olur. Nonasidik antienflamatuvar etkili bileşikler, bu
safhalar içinde etki göstererek, enflamasyonu yaratan şartlarda dengenin sağlanmasına yardımcı oldukları düşünülebilir. Siklik nükleotidlerin yapısında bulunan adenin ve
guanin gibi heterosiklik yapıdaki
halkalar incelendiğinde, yap ısal bakımdan bazı
nonasidik NSAIDS
benzediği
görülecektir. Örneğin
benzimidazol, benzoksazol ve oksazolopiridin gibi ant ienflamatuvar etkinin bulunduğu halka sistemleri,
purin bazlarının analogları şeklin
deki yapılardır. Günümüzde, bu halka
sistemlerinde amaca uygun
sübstitüsyonlar gerçekleştirildiği nde, antienflamatuvar etki yönünden
dikkate değer
sonuçlar alınacağı
umut edilmektedir.
(Geliş Tarihi : 11.4.1985)
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