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Özet : Aspirin benzeri, asidik öz::lli kteki nonsteroid antienflama
tuvar ilaçların (NSAIDS), istenmeyen yan etkilerinden dolayı , kullanı

mında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların en önemlisi, 
gastrointestinal sistem üzerindeki irritasyon etkileridir. Son yirmi yıl· · 

ciır, düşük toksisiteli, yan etkileri olmayan, patent yeni antienflamatu· 
var etkili ilaçlar aranmaktadır. Bu amaçla, nonasidik özellikte, p~ia

r.i l yapı taşıyan heterosiklik halkalar sentez edilerek, etkileri araştı

nlmaktadır. Bu araştırmalar, cnflamasyonun önlenebilmesi için yeni 
görüşleri d e belirlemektedir. 

THE STRUCTURE -ACTIVITY RELATIONSHIPS OF SELECTIVE 
ANTIINFLAMMATORY ACTIVE NONACIDIC POLYARYL 

HETEROCYCLIC COMPOUNDS 

Summary : Aspirin like, asidic nonsteroidal anti inflammatory 
drugs arc facc to face with somc problems 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, having low toxicity and no side effects have 
bcen searched since last two decades. For this purpose , nonasidic pol· 

(*) A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 
Tandoğan - Ankara 
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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 

1 
thc 

h have Created some new important opınıons a ou researc es 
antiinflammatory activity. 

Key Words : Antiinflammatory Activity, Nonacidi~ Pol: aryl -~Ic-

1 St ture Activity Relationships, Gastroıntestınal Irı ı ta-terocyc es, ruc -
tion, Cyclic Nucleotides. 

~~~~~~~~--~~~~ 

GİRİŞ 

Enflamasyonun sebep olduğu 
bir dizi eklem hastalıkları, bugün 
dünya nüfusunun % 7 sini etkile
mekte ve sosyo-ekonomik yönden 
bir çok kayıplara yol açmakta
dır(!). Günümüzde ilaç üreten mer
kezler, bilinen yan etkilerinden 
arındırılarak, üstünlük kazanmış 
nonsteroid yapıdaki antienflama
tuvar preparatların araştırılmasını, 
yoğun olarak sürdürmektedir. Ro
matizma! hastalıkların tedavisinde, 
doku ve eklemlerde meydana ge
len şişme, kızartı, ağrı ve ateşin 
sebep olduğu fiziksel fonksiyonla
rın harabiyeti aspirin benzeri, asi
tlik özellikteki antienflanıatuvar 

nonsteroid ilaçlarla (NSAIDS) ön
lenebilmektedir. Aspirin, benzerleri 
içinde kolay bulunabilen ve en ucu
zu olduğu için, dünya üzerinde ge
niş bir kullanım alanına sahiptir. 
Yapılan istatistikler, Amerikada ki
şi başına haftada dört aspirin tab
letinin tüketildiğini gösterm.!ktedir 
(2). Aspirin benzeri ilaçların (NSAI 
DS) bilinen en önemli yan etkileri 
aastrointestinal . sistem, böbrek 
fonksiyonları ve santral sinir siste
mi üzerine olmaktadır. Bu etkiler, 
ezellikle uzun süren tedavilerde 

184 

önem kazanmakta ve ilacın kullanı

mım kısıtlamaktadır. 

Asitlik özellikteki NSAIDS, oral 
yolla alındıktan sonra mide cidarla
rında birikmekte, buradaki dokuyu 
harap ederek gastrointestinal irri
tasyona sebep olmaktadır. Bu du
rum ilacın fizikokimyasal özellik-. 
leri ile doğrudan ilişkilidir. Nonasi
dik özellikteki karşıtlarının, m ide 
dokusunda birikmeye daha az eği

lim göstermeleri, gastrointestinal 
toleransı arttıracaktır. Böylece se
lektivite kazanan bileşik, asitlik özel
likte olanlara karşı üstünlük sağla
yacak, kullanım alanı ve süresin
deki kısıtlamalar ortadan kalkacak
tır. Bu nedenle m edisinal kimyacı

lar , son yirmi yıldır insan sağlığı

na ilaç olarak sunulabilecek no
nasidik özellikteki NSAIDS arayışı 

içindedirler_ 
Bu derlemede, araştırmaların 

medisinal kimya yönüne ağırlık ve
rilerek, çalışmalarda gerçekleştiri

len yapı-aktivite ilişkileri incelen
miş, ortak görüş ve sonuçlar de
ğerlendirilmiştir. 

YAPI - ETKİ İLİŞKİLERİ 

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



ridinin 42 adet türevini sentezlemiş
ler ve bu türevlerin analjezik, an
tienflamatuvar, antipiretik ve anti
konvulzan etkilerini araştırmışlar

dır(3). Bazı moleküler modifikas
yonlar sonucunda patent antiroma
tizmal yeni bir ilaç ortaya çıkar

mak için çalışmalarında, molekül 
üzerinde iki kısımda değişiklik yap
mışlardır. İlk kısımda, p-N02 gru
bu yerine, yapının elektronegativi
tesini ve moleküler hacmını değiş

t irmeyen, fakat çözünürlüğünü art
tıran gruplar konulmuştur. En pa
tent türev, nitro yerine metilsulfo
nil grubu sokulduğunda elde edil
miştir. (Tablo 1. 1) Metilsülfonil 
grubu ile orto konumdan sübstitüs
yon yapıldığında etki potensi art
maktadır. İkinci değişikliği ise imi
dazo (1, 2 - o:) piridin çekirdeği üze
rinde yapmışlardır. Çekirdek üze
r inde gerçekleştirilen sübstitüsyon
ların etkiye katkılan olmamış, ak
sine etkinin azalmasına neden ol
muşlardır. 

Antienflamatuvar etki için pi
perazin halka sistemi de önem taşı
maktadır. N,N' -Disübstitüepipera
zin türevleri üzerinde bugüne ka
dar yapılan araştırmalar sonucun
da, Perfenazin (trankilizan etkili) 
(4), Meklizin (antihistaminik etkili) 
(5) ve Dietilkarbamazine (antihel
mentik etkili) (6) gibi birçok pipe
razin halkası taşıyan bileşik ilaç 
olarak kullanılmaya başlanmıştı r . 

Bu durum, 1965 yılında, CIBA araş

tırma laboratuvarlarında, piperazin 
halkası taşıyan yeni bir seri bileşi

ğin, antienflamatuvar etkilerinin in
celenmesi amacıyla hazırlanmasına 

neden olmuştur(?). Bu çalışmada, 

N-fenilpiperazin türevlerinin bazı

larında antihipertansif, adrenolitik 
ve antienflamatuvar etkiler bulun
muştur. 

Tablo ı. il deki temel yapıyı 
içeren bu bileşiklerin maksimum 
antienflamatuvar etki gösterebil
mesi için, aşağıdaki özellikleri ta
şıması gerektiği bildirilmiştir(?). A 
bölümü, sübstitüe edilmemiş halde 
veya para konumundan Klor ile 
sübstitüe edilmiş şekilde bulun
malıdır. B bölümündeki alkoksil 
grubunun, metoksil, etoksil veya 
izopropoksil olmasının etki şiddeti 

üzerinde önemli bir rolü olmama
sına rağmen genellikle etoksil ter
cih edilmiştir. C bölümündeki n 
sayısının 1 veya 2 olması gerektiği 
bildirilmiştir. E bölümünde ki fenil 
grubu, o-OCH3 veya o-klor ile sübs
titüe edildiğinde etki şiddetinin 
maksimum olduğu görülmüştür. 
Sübstitüsyonun meta veya para 
konumlarından olduğunda ise etki 
azalmaktadır. Ayrıca piperazin hal
kasının sübstitüsyonunun etki üze
rinde hiç bir rolünün olmadığı .gö
rülmüştür. Çalışmalar sonucunda 
bulunan en etkili bileşik (Tablo . 1. 
III) oral olarak verildiğinde, hay
van deneylerinde ki akut enflamas
yona karşı, fenilbutazondan 2-3 kez 
daha etkili olduğu bulunmuştur. 

Romatizmalı hastalarda mey
dana gelen anormal triptofan me
tabolizmasının, bir klinik incele
meyle ortaya çıkarılması, Hraştırı
cıların bakışlarını etkili bir enfla
masyoiı mediyatörü olarak gördük
leri serotonin üzerine çekmiştir(l). 
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Böylece çeşitli indol halkası türev

leri ve analogları üzerinde c,;:alışma

lar başlamıştır. Amaç elde edilecek 

bileşiklerle serotonin sentezini kon

trol altına alabilmektir. Palazzo ve 

ark., 1966 yılında, İtalya'da, indol 

halkası analogu olan 34 adet inda

zol türevini bu amaçla sentezlemiş· 

lerdir(8). Bu türevlerden AF-864 

kodlu Benzidamin (Tablo 1. IV), Sil

vestrini ·ve ark.nın çalışmaları so

nucunda, ANGELINI firması tara

fından yeni bir antienflamatuvar 

ilaç olarak piyasaya sürülmüştür 

(9, 10). Türkiye'de de, Benzidamin 

HCl, SANTA . FARMA ilaç firması 

tarafından, Tantum adı altında sa

tılmaktadır(! 1). 

Benzidamin yapısı incelendiğin

de, etkili türevlerin, indazol çekir

değinde ki benzen halkasının, lıid

rojen veya klor atomu taşıdığı gö

rülmüştür(8) . Amino veya nilro 

grupları ile sübstitüe edildiğinde 

bileşiğin toksisitesi artmaktadır. 

Yan zincirde ise dimetilaminopro

poksil yerine diınetilaminoetoksil 

grubu olduğunda ise etki düşmek

tedir. 

Serotonin yapısındaki indol hal

kası örnek alınarak yapılan çalış

malar sonucunda,. UPJOHN fir

ması tarafından nonasidik yapıda 

antienflamatuvar etkili yeni bir bi· 

!eşik daha bulwıınuştur(12). Sz

muszkovicz ve ark.nın sentezledik

leri bu bileşiğe Indoksol (Tablo 1. 

V) adı verilmiştir. Indoksol, sıçan

larda uygulanan karagen ödem 

testinde, oral yoldan verildiğinde 

etki potensinin fenilbutazondan 5 

kez, aspirinden ise 3-15 kez daha 
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fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

sıçanlarda, romatoid artrilin ön

lenmesinde de, fenilbutazonla aynı, 

aspirinden daha etkili olduğu sap

tanmıştır(l3). Ancak insanlarda ışı

ğa karşı duyarlılığa sebep olduğu 

bildir ilmektedir(14). 

Çalışmalarda, indol halkasında

ki azot atomu, oksijen veya kükürt 

atomları ile yer değiştirdiğinde et

kinin azaldığı gözlenmiştir(12). Azot 

yerine, -CH2- grubu sokulduğunda 

(inden analoğu), etki ortadan kalk

maktadır. Azotun hidrojeni yerine 

büyük gruplar sokulduğunda da 

etkinin belirli şekilde azaldığı gö

r ülmektedir. İndol çekirdeğindeki 

benzen halkasının sübstitüsyonun

da ise etki şiddetinde bir değişik

lik olmamaktadır. Etki için en 

önemli yöreler, indol halka5ındaki 

2. ve 3. konumlardır. Her iki ko

numda da fenil halkasının bulun

ması etki için minumum şarttır. 

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. Me

toksil gruplarından biri kaldırıldı

ğında ise etki düşmektedir. 

Oksadiazol, izoksazol ve tiya

zol halka sistemlerini taşıyan beş 

üyeli heterosiklik aminlerin, an

tienflamatuvar, analjezik ve anti

piretik etkiler göstermesi üzerine 

(15-18), 2-aminooksazol tUrevlcri 

üzerinde de çalışılmaya başlanmış

tır. Marchetti ve ark., 1967 yılın

da, 2-aminooksazol türevlerini sen· 



tczleyerek, bu bileşiklerin antienfla
matuvar etkilerini araştırmışlar

dır(19). Sentezlenen türevler içinde 
en çok, 2. konumda dietanolamin 
grubu içeren bileşik dikkati çek
miştir (Tablo 1. VI). Ditazol adı 

verilen bu türev, sıçanlarda, akut 
enflamasyonun inhibisyonunda, 
fenilbutazon kadar etkili bulunmuş
tur(20). Bazı ülser vakalarında ko
ruyucu rol oynadığı(21) , ve platelet
lerin agregasyonu üzerindeki inhi
bisyon etkisinin, aspirinden daha 
kuvvetli olduğu tespit edilmiştir(22, 
23). 

Üzerinde çalı şma yapılan nöt
ral yapıdaki heterosiklik halkalar
dan bir i de pirol yapısıdır. Tanaka 
ve ark., 1972 yılında, Bime topirol 
adlı bilesiği sentezlemişlerdir (Tab
lo 1. VII) (24). Sıçanlarda yapılan 

artrit deneylerinde bu bileşik, fenil
butazona oranla 8-46 kere daha e l
kili bulunmuştur. 

Poliaril yapıdaki imidazol hal
kası da antienflamatuvar etki araş
tırılması amacıyla ele alınmıştır. 

PFIZER firması adına, Lombardino 
ve ark. tarafından, 1974 yılında ya
pılan çalışmada trisübstitüe _ imi
dazoller sentez edilerek, e tkileri 
araştırılmıştır(25). Sentezlenen tü
revler içinde en etkili Flumizol 
(Tablo 1. VIII) adı verilen bileşik 

bulunmuştur. 

Çalışmalarda, sentezleri gerçek
l eştirilen poliaril yapıdaki beş üyc
ı; heterosiklik halka taşıyan bu 
bileşiklerin, yapı-etki ilişkileri in
celendiğinde, aşağıdaki sonuçlar 
bulunmuştur. Ditazol (Tablo 1. VI) 

yapısındaki türevlerin, 2. konumun
da sekonder amin yapısı taşıyan

Iarında etki bulunam~mıştır. Bu 
konumda tersiyer amin yapısı taşı

yan bileşiklerde en etkili olanı pi-
rolidin halkası taşıyan türevdir. 
Aynı konumda diamino grupları 
taşıyan türevlerin ise belli bir an
tienflamatuvar etki göstermelerine 
karşılık analjezik etki göstermedik
leri görülmüştür(l9) . Bimetopirol 
de (Tablo 1. VII), pirol halkası 2. 
konumdan çeşitli alkil grupları ile 
sübstitüe edilmiştir(24). Alkil grup
ları, metilden butile doğru gidildik
çe etki azalmaktadır. Flumizolde 
(Tablo 1. VIII) ise, imidazol yapı

sı, 2. konumdan triflorometil grubu 
ile sübstitüe edildiğinde etkinin 
arttığı gözlenmiştir(25). Bu bile
şiklerdeki heterosiklik halkaların 

4. ve 5. konumları etki için en 
önemll yörelerdir. Bu konumlarda 
bulunan fenil halkaları etki ıçın 

gereklidir. Eğer fenil halkaları pa
ra konumlarından metoksil, klor 
veya flor grupları ile sübstitüe edi
lirse etki artmaktadır. 

Bir benzimidazol türevi olan 
Tiyabendazolün antienflamatuvar 
etki göstermesi üzerine(26), ben
zer halka sistemleri üzerinde araş
tırmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Shen ve ark., 1976 yılında, MERCK 
firması adına yaptıkları çalışmalar

da, benzimidazol analogları olan 
oksazolo ve tiyazolopiridin türev
lerini sentez ederek bu konudaki 
ilk araştırmaları başlatmışlardır 

(27, 28). Yapılan araştırmada, etki
li oksazolopiridin tlirevinin (Tablo 
1. IX), sıçanlarda, karagen ödem 
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testinde _ fenilbutazondan, adjuvan 
artrit deneylerinde ise aspirinden 
daha etkili olduğu saptanmıştır 

(27) . 

Bu bileşiklerde maksimum an
tieiıflamatuvar _etki için, oksazolo
piridin halkasına 2. konumdan bağ
lanan fenil grubu, orto konumların
dan sübstitüe edilmelidir. Orto ko
numlarından bağlanan floro, klo
ro, 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 en
flamasyon çeşitlerinden, potent an
tiartrik ajanların araştırılmasında 

yararlanılmaktadır(30, 31). Bu şekil

de oluşan enflamasyonlarda hidro
kortizon potent bir inhibitörken, 
indometazin etkisizdir. Yeni, bazı 

nonasidik antienflamatuvar bileşik

ler de etkilerini hidrokortizona ben
zer şekilde göstermektedirler. Bu 
amaçla, ABBOTT firması laboratu
varlarında, 1982 yılında, 2-((feniltiyo) 
metil)-piridin türevleri sentezlene
rek, etkileri araştırılmış tır(30). Ya
pılan çalışmalarda, bu bileşiklerin 
özellikle dermal enflamasyonlarda 
etkili oldukları görülmüştür. Bile
şiklerden , (Tablo 1. X)da ki türevin, 
uygulanan farmakolojik deneylerde, 
hidrokortizonun yarısı kadar etki
li olduğu bulunmuştur. 

Bu türevler üzerinde bazı ya
pısal değişiklikler uygulanarak, bi
yolojik etkinin durumu incelenmiş

tir. Sonuçda, fenil halkası elektron 
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çekici grupları özellikle halojenleri 
taşıdığında, molekülün aktivitcsi 
artmaktadır(30). Ayrıca fenil hal
kası, piridin, pirimidin ve kinazo
lun halkaları ile yer değiştirildiğin
de de etkili bileşikler elde edilmiş
tir. Piridin halkası üzerindeki sübs
ti tüsyonlar ve mer.k:aptometilen 
köprüsü üzerindeki modifikasyon
lar etkinin düşmesine sebep olmak
tadır. Etkinin görülebilmesi için, 
merkaplometilen köprüsü, piridin 
halkasına, azota komşu olan karbon
dan bağlanmalıdır. 

1982 yılında, SQUIBB firması 

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

Bileşiklerin, gastrointestinal sistem
den absorbsiyonları zayıf olduğun

dan, oral yol yerine, intraperitonal 
yolla verildiklerinde daha etkili ol
dukları görülmüştür. Ar-aştırılan bi
leşikler içinden Tablo 1. de ki XI. 
ve XII. türevler, etki için diğerle

rinden daha uygun bulunarak, ile
ri klinik araştırmalar için seçilmiş

tir. 

Moleküldeki doymuş altı üyeli 
halka, azot atomu taşıdığında (hek
zahidropirazolo(4,3-c) piridin analo
gu), aynı etki şiddeti elde edilirken, 
istenmeyen yan etkilerinde oluştuğu 
görülmüştür(31). Bu konumda ya
pılan izoster değişiklikleri sonucun-



m 

O oc,H, /\ o 
-tH - CH

1
- N N- 'j . ',: 

\__/ -

II 

::m: 
HCO~ · o 

I \' o ( CH , 

HfO' H 

OCH, 

:! Br-@- SCH,-0 

TITT 

R -•-C,H7 , - COCH, 

R 1 ~·CH, ı -3-CFı 

Crl-Q-c,H, 
I N 
H 

Tablo ı. Nonasidik, poliaril heterosiklik yapıdald, antienflamatuvar etkili 
bileşikler 

189 



da en uygun heteroatomun kükürt 

olduğu anlaşılmıştır. Fenil halka

ları üzerinde elektron verici grup

laruı bulunması bileşiklerin kronik 

enflamasyona karşı daha etkili ol

masını sağlamaktadır. Fenil grup

ları, piridin halkası ile yer değiştir

diğinde ise bileşiklerin akut antien

flamatuvar etkileri azalmaktadır. 

Optimal antienflamatuvar aktivite 

için, dihidropirazol azotunun propil 

veya açil grupları ile sübstitüe ol

ması gerekmektedir. Bu konuma 

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 en

flamasyona karşı etkili olduğunu 

bildirmektedirler(32, 33). Bu bileşik, 

lökositlerin enflamasyon sahasına 

göçünü önleyerek: etkisini göster

mektedir. 

1984 yılında, Misra ve ark., Hin

distan'da, bir başka benzimidazol 

türevini (Tablo 1. XIV), sentez ede

rek, akut enflamasyona karşı etki-

1; olduğunu göstermişlerdir(34). Bu 

moleküldeki oksoimidazol halkası, 

benzimidazol yapısındaki fenil gru

buna, orta konumundan bağlanır

sa etki artmaktadır. Oksoimidazol 

. halkası da, 2. konumundan alkil 

grupları yerine fenil ile sübstitüe 

edildiğinde aktivite yükselmekted ir. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırmalar değerlen

dirildiğinde, heterosiklik halkala-
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nıı, poliaril yapılarla donatılarak 

geniş bir aromatizasyon yaratıldı

ğı ve bu elektron yoğunluğunun et

ki için önemli olduğu görülmekte

dir. Ayrıca, bileşiklerin uzayda de

ği şik formasyonlarda b ulunabilme 

özelikleri, ilgili akseptörlere uygun 

şekilleri almalarını sağlayabilmek

tedir. Etki için heterosiklik halka

nın bulunması hemen, hemen temel 

unsur olarak dikkati çekmektedir. 

Örneğin, indol halkası taşıyan tü

revin inden analoğunda etki orta

dan kalkmaktadır(12). Aril sistem

leri üzerindeki sübstitüsyonlar da 

etki için önemlidir. Etkiye katkı

ları olan sübstitüentler daha çok 

metoksil, floro, kloro, siyano ve 

t rifloromctil gibi elektronegatif 

özellikte atom taşıyan gruplardır 

(7, 12, 24, 25, 27, 30, 31). Bazı bileşik

ler, bu gruplar ile orto konumun

dan (3, 7, 27, 34), bazı bileşikler de 

para konumundan sübstitüe edil

diklerinde (12, 24, 25, 30, 31) etkili 

olmaktadırlar. Nitro ve amin gibi 

gruplarla sübstitüsyonda ise tok

sitite artmaktadır(8). 

Asitlik özellikteki NSAIDS ilaç

ların pKa değerleri 3.5 - 5.5 arasın

da değişmektedir. Araştırılan bile

şiklerin pKa lan ise 10.7 - 14.5 de

ğerleri arasındadır(25). Bu pKa de

ğerleri, bileşiklerin nötral özellik 

kazanmaları için yeterlidir. Fizyo

lojik pH da nötral özellikte olan 

bu bileşikler, anyonik yüzey mey

dana getirecek şekilde iyonize o la

mazlar. Bunun sonucunda da sulu 

ortamlarda çözünürlükleri zayıftır. 

Bu nedenle, oral yoldan verilmek 

üzere hazırlanan · süspansiyon şc-



killerinde kullanılan çözücü mad 
deler de önem kazarunakLaclır. Non· 
as idik özcliktcki bileşiklerde, op
timal aktivitenin, Tween 80 içeren 
polietilenglikol 300 süspansiyonları 

ile elde edildiği görülmüştür(25, 35). 

Nonasidik özellikteki bileşikle

rin, asidik özellikte olanlara oran
la çok daha düşük toksititeye sa
hip oldukları belirtilmektedir(lO, 27, 
36). Bu durum, bileşiklerin klinik 
kullanımdaki avantajlarından biri
sidir. Bir diğer üstünlükleri ise, 
fizikokimyasal özelliklerinden do
layı gastrointestinal sistem üze
rinde irrite edici e tkilerinin olma
masıdır. Ayrıca, nonasidik ant ien
flamatuvar e tkili bileşiklerin, bu 
irritasyonu destekleyen, siklooksi
genaz enzim inhibitör etkilerinin, 
diğer asidik NSAIDS ilaçlara oran
la daha düşük olduğu belirtilmek
tedir(37). 

Bu bileşiklerin etki mekanizma
sı üzerinde kesin bir yargıya h e
nüz varılmış değildir. Belirlenen 
bazı görüşlerden birisi de, enfla
masyon reaksiyonlarında prostag
Landinlerle, siklik nükleotidler ara
sındaki ilişkilerdir(38). Siklik nük
leotidler, çeşitli hormonların stimu
lasyonu sonucunda intrasellüler me
Iiyatör olarak hareket ederler ve 
ıazı enflamasyon mediyatörlerinin 
,,alınmasında rol oynarlar. Siklik 
GMP'nin proenflamatuvar, siklik 
AMP'nin de ant ienflamatuvar özel
likler göstererek hareket ettikleri 
düşünülmektedir(39). Bu özellikle
rinden dolayı, siklik AMP ve sik
lik GMP birbirlerinin etkilerine 
karşı koyarak, bir çok enflamasyo-

nu kontrol altında tutarlar. Pros
taglandinlerden bazıları, örneğin 

PGF2!X bir çok dokuda guanilat sik
lazı s timule ederek, siklik GMP se
viyesinin artmasına sebep ulurlar. 

Böylece denge enflamasyon yönün
de bozulmuş olur. Nonasidik an
tienflamatuvar etkili bileşikler, bu 
safhalar içinde etki göstererek, enf
lamasyonu yaratan şartlarda den
genin sağlanmasına yardımcı olduk
ları düşünülebilir. Siklik nükleotid
lerin yapısında bulunan adenin ve 
guanin gibi heterosiklik yapıdaki 

halkalar incelendiğinde, yapısal ba
kımdan bazı nonasidik NSAIDS 
benzediği görülecektir. Örneğin 

benzimidazol, benzoksazol ve oksa
zolopiridin gibi ant ienflamatuvar et
kinin bulunduğu halka sistemleri, 
purin bazlarının analogları şeklin

deki yapılardır. Günümüzde, bu hal
ka sistemlerinde amaca uygun 
sübstitüsyonlar gerçekleştirildiği n
de, antienflamatuvar etki yönünden 
dikkate değer sonuçlar alınacağı 
umut edilmektedir. 

(Geliş Tarihi : 11.4.1985) 
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