
FABAD Farın. Bil. Der. 

13, 299- 309, 1988 
FABAD J. Phann. Sci. 

13, 299- 309, 1988 

Antihistaminik Etkili 
2-(p-Sübstitüefenil) -3H-İmidazo 
(4,5-c) Piridin Türevleri Üzerinde 

Kantitatif Yapı-Etki İlişkisi 

Seçkin ÖZDEN(*), Tuncel ÖZDEN(*), Fatma GÜMÜŞ(**), 

Aydın ERAR(*;J 

Özet: Bu araştırn1ada; antihistaminik etkileri daha önce belirlenen 

2~(p-sübstitüefenil)-3ıH-İmidazo (4,5-c) Piridin Türevi bileşiklerin kan

titatif yapı-etki ilişkileri üzerinde, bazı fizikokimyasal parametreler 

(7Trıı:2 : Hidrofobik; cr1F,R: Elektronik; MR, MW: Steııik) ve çoklu reg

resyon analiz metodu kullanılarak çalışılmıştır. 

Yapılan regresyon analizi sonucu 2~(p-sübstitüefenil)-3H-imidazo 

(4,5-c} piridin türevi bileşiklerde antihistaminik etkinin saptanabilmesi 

için beş model önerilmiş ve bunlar arasında en iyi modelin °ıo İnh.=f 

(TT) modeli olduğu belirlenmiştir. 
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QUANTITATIVE STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP 

ON THE ANTIHISTAMINIC ACTIVE 2-{p•SUBSTITUTEDPHENıYL)-3H

IMIDAZO (4,5-c) PYRIDINE DERIVATIVES 

Suınmary: In th:is research; Quantitative Structure-Activity Rela~ 

tionships of 2-(p-substitutedphenyl)-3H-imidazo (4,5-c) pyridines deter

mlined -their ant'ihistaım1inic actıi1vity r.::suLts prevıiously, were stud:ied 

usinıg some plıysicodhemical parameters {7T,1t2 : Hydrophobic; cr,F,R: 

Electronic, MR, MW: Steric) and multiple regression analysis m 1ethoj. 

As a result of the regression analysis, it has been detennined that 

for the prediction of the antihistaminic activity, for the series of 

2'(pcsubstitutedphenyl)-3H- imidazo (4;5-c) pyridines, among the models 

which have been proposed the best model is o/olnh=f (7T) model. 

Key Words: 2•(p-substitutedpheny)-3H-Imidazo (4,5-c) fyridines; 

Quantitatirve Structure-Adtivitıy Relationships (QSAR). 

GİRİŞ: 

İlaçlann yapıları ile biyolojik 

etkileri arasında ilişki kurma çalış

nınlanmn ilk örnekleri 1948 yılında 

görülmeye başlannuştır(l). O yıl

lardan iıtibaren günümüzedek bir

çok bileşikte yapı~etkl ilişkisi ça

hŞ'mala:rına rastlanmaktadır Cl) ve 

buıgün :bu tip çahşmalann örnekle

rinin arttığı görülmektedir. 

1964 yılında HanscJı ve Fujita 

fizikokimywsal özellikler ile biyo

lojik aJktivite arasındaki ilişkinıin 

ista:tiıstj,ksel olarak deneneıbileceği

ni göstermişlerdir (2). 1966 yılında 

Taylor ve Yvonne pargyline üze

rinde yapakları karrtitatif yapı-etki 

ilıiışkisi .çalıışmasırıda, ölçülmüş ba

zı fizikisel özellikleri ve çoklu reıg

resyon analiz metO'dunu kullanmış

lardıır' ve sbn yirmi yıldır bu alan

da birçok değişik matematiksel 

metod denemnektedir (1). 
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İıstenilen etkiıde bir ilaca ula

şaıbilmek için yapılması gereken 

mas·raf ve harr:anan zaman gözö

rıüne alınırsa, ilaç geldştirmede 

kantiitatif yapı-etki ilişkisi çalışma

lannıiı öneminin çok fazla olduğ;ıi 

açıktır. Bu çalışmada ele alınan 

imidazopiridin grubu bileşiklerde 

yapılmış yapı-etki ilişkisıi çalışma

sı çok az :sayıdadı,r. Büoher 2. ko

numda alkil zinciri taşıyan imidazo 

(4;5-b) ve (4,5-c) piridin türevi bile~ 

şikl,erde da.ğılma katsayısı ve pKa 

ile herbisit etki arasındaki dHşkiyi 

incelemiştir (3). 

1985 yılında Robertson ve Ark. 

(4) bir ·seri güçlü inotropik etkili 

2-fenilimidaw (4,5-b) ve (4,5-c) piri

din türevi' bdleşik üzerinde yapı-etki 

ilişkisi çalışması yapmışlardır. 

Araştırmacılar Cip ile inotrôpik etki 

arasında ilişki olmadığını, en etki

li bileşiklerin o,p-disübstitüe tü-



revler olduğunu ve planer yapının 

etki ıi19in önemli olabileceğini belirt -

mi'Şlıe:ridir. Ayrıca (4,5·c) türevlerinin 

(4,5..,b) türevlerine oranla daha ak

tif olduğu da bi1dirilmiştir. 

Memleketimi:zde ise imidazo

piridinler üzerinde yapılan bıir 

araştırmada antihistaminik etki 

ile dağılma ka:tısayııSı arasındaki 

bağıntı ,sistematik olara!k incelen

miştir {5). Çalışmada 2 numaralı 

konumlarında n-propilden başlaya

rak homolog bir sıra içinde n-hek

zile kadar ulaşan alrifatik düz zin

cirli gruplar taşıyan imidazo (4,5-b) 

v~ (4,5-c) piridinlerin ve ayrıca o

luşturulan bir seride ise, aynı ko

numa düz zincirli alkil grupları i:c 

eşit sayıda C atomu içeren doy

muş halkalı grupların takıldığı imi

dazo (4,5,b) ve (4,5-c) pıiı:idinlerin 

dağılma katsayıları ve Rf değerleri 

ile anıtihistaminik etkileri arasın

da düZigün bir ilişki olduğu görül

müştür. 

,Bu çalış1mada; antilristaminik 

etkileri ile dağılma katsayıları ve 

RM değerleri arasında doğrll!sal bir 

bağıntı olduğu daha önce belirle

nen {6) 2-(p-sübıstitüefenil)-3H-imi

dazo (4,5-c) piridin türevi 11 bileşi

ğin antihistaminik etkileri ciJe bazı 

fizikakimya'sal özellikleri arasın

daki 'kan'titatif ilişki çoklu regres

yon aınaliz metodu uygulanarak 

araştırılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 

Bir bağımlı değişkenıin bilin

meyen değerlerinin önceden talı· 

mini için bağımsız değişkenlerin en 

iyi kombinasyonunun bulunması 

reıgresyon çözrümlemesinde altıküme 

seçimi olarak tanımlanır. Çoklu 

reıgresyon modeli, le sayıda bağım· 

sız değişken ve n gözlem için, 

y, =lb0 
+b1){,1 + ..... + bkX« 

i= 1,2, ... ,n 

olarak verntir. hli = 1,2, ........ ,k) !er 

enküçük kareler yöntemine göre 

bulunacak kat,sa;yılardır. Model tarri 

küme denklemi olarak adlandırılır. 

Scçin1 işlemi, bu k değişkenden, y 

(biyolojik a:ktivitc değeri)'n:in en az 

hata üe önceden hesaplanmasını 

sağlayacak değişkenler altkümesi" 

nin elde edilmesi :için yapılır. Ge

çerli bıir seçim için tam küme 

denkleminin, artık = gözlenen de

ğer - modelden hesaplanan dc~er 

(ei=y 1-yi) terimlerine ilişkin var

sayımların sağlanması ve bağımsız 

de.ğişikenler arasında çoklu bağlan

tı olarak tanımlanan güçlü ilişkile· 

rin olmama:sı gereklidir (7). Bu ne· 

denle, çalışmada, önce değişkenler 

ve tam küme modeli :incelenecek; 

daha sonra altküme seçimi yapıla

caktır. 

BULGULAR: 

Çahşmada, ıbazı fi'Zlİkokimyasal 

parametre ve an1i!histaminik etki 

verileri kullanılan maddeler uyıgun 

p-süıbstitüebenzoik asit ve 3,4-0iami

nopiridinin polifosforik asit varlı~ 

ğında ısıtılması ile elde edıilmiş

tir (8). Sentezlenen bileşiklerin an

tiıhi's'.taminik etkileri, bileşiklerin 

eşit mol gramlarının (1.66xl0-7 
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mol/ml) izole kobay ileumumda 
histaminin oluşturduğu kasılmayı 

inhıibe eden o/o değerlerinin ölçü
mü ile sı>ptanmıştır (6) 

Bu çalışmada bağımlı değişken 
olarak alınan y değerleri (%İnh.), 
antihistaminik etki çalışmaısı so~ 

nucu elde edilen % inhibisyon de
ğerleridir. Yapı-etki arasındaki iliş

kiyi araştırmak amacıyla Hıiıdrofo. 

bik (7T:pi sübstitüent sabitesi, 7t2), 

Elektronik cr : sigma sübsti tüent sa~ 
bitesi, F : Alan etkisi, R : Resonans 
eililsi), Sterik (MR: Molar refrakti
vite, MW: Molekhl ağırlığı) özellik
te üç tür bağımsız değişken kulla
nılmış ve bunların değerlerıi Hansch 

ve Ark. tarafından verilen tablodan 
alınmıştır (9). 

Kullanılan bağımlı ve bağım'sız 

değişken değerleri Tablo 1 de ve· 
rilmiştir. 

Tablo 1 : Antihistaminik Etki1~ri Denenen İmidazopiridinlerin 1.66x10-7 

mol/ml kon. daki 0ıo İnhibisyon ve Fizikokimyasal Parametre 
Değerleri. 

@=)-@- x 

1 
H 

Bil. 

!llo. x %İnh.(') 1t ,,,2 a F R MR MW 

1 H 47.48 0.00 0.0000 O.DO 0.00 0.00 1.03 ı.o 

2 CH3 SS5S 056 0.3136 -0.17 -0.04 -0.13 S.6S ıs.o 

3 C2H5 70.44 !.02 1.0404 -O.IS -0.0S -0.10 IOJO 29.l 
4 C(CH3) 3 93.6S !.98 3.9204 -0.20 -0.07 -0.13 19.62 S7.l 
5 F 31.01 0.14 0.0196 0.06 0.43 -0.34 0.92 19.0 
6 cı 61.28 0.7'1 05041 0.23 0.41 -O.IS 6.03 3S.4 
7 'Br 93.71 0.86 0.7396 0.23 0.44 -0.17 8.88 79.9 
8 OCH3 48.69 -0.02 0.0004 -0.27 0.26 -0.51 7.87 31.0 
9 N02 30.00 -0.28 0.0784 0.78 0.67 0.16 7.36 46.0 

10 NH2 13.88 -1.23 15129 -0.66 0.02 -0.68 S.42 16.0 
11 COOH 17.88 -0.32 0:1024 0.4S 0.33 o.ıs 6.93 4S.0 

(*) ·0/oİnh. ·değerle·ri çözümleme sırasında O.y olarak alınmıştır. 
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Tablo 2 : Değişkenler Arası İlişld Matrisi 

'1t ıt' (! 

rı;2 0.026 

-0.254 0.774 

F 0.283 0.805 0.247 

R 0.673 -0.101 -0.266 

MR 0.445 0.420 0.423 

MW -0.838 -0.123 0.081 
0/oinh. 0.905 -0.070 -0.237 

Bu çalışmada kullanılan değiş

kenler arasındaki ilişki matrisi 

(correlation matrix) Tablo 2'de ve

rilmiş-tir. 

İlk grupta 7t2'nin alınması, bu 

değişkenin çoğu kez biyolojik etki 

üzerinde etkili olabilmesinden kay. 

naklanır (10). 

İkinci grupta a ,F ve R bıirbirle

riyle bağıntılıdır (il). Bu da güçlü 

bir çoklu bağlantı kaynağıdır. İki

den çok değişken için çoklu bağ

Iantın1n en iyi g:österge'sİ, ilıişki 

matrisi tersinin köşegen ögeleri 

F R MR MW 

0.101 

0.255 0.631 

-0.266 -0335 -0.271 

0.121 0.627 0.535 -0.857 

olan VIF (Variance Inflation Fac, 

tor) değ,erleridir (12). Zararsız çoklu 

bağlantı için V!Fi<IO (i=l,2, ... ,k) 

olması tercih edilir. Tablo 3'de tüm 

değişkenler üzerinden VIF değer. 

leri verilmiştir. o, F ve R için en 

büyük VIF = 520767.84>1D'dur. Bu. 

nun biyolojik etkinin önceden he

saplanması üzerindeki olumsuz et

kisini gidermek için amaç önceden 

talımin olduğundan bu değişken

lerden birinin çalışma dışı bırakıl

ması uygundur (13). Bu çalışmada 

gerek çoklu bağlantının önceden 

Tablo 3 : Çalışmada Kullanılan B~ğımsız Değişkenler için VIF Değerleri 

Değişken VIF (cr dahil) VIF (cr hariç) 

1f 2.26 2.18 

"' 13.05 5.11 

a 520767.84 

F 199573.91 3.40 

R 223405.14 1.40 

MR 7.83 7.49 

MW 65.02 4.62 
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tahmini hesaplamalar üzerindeki 

etkisini yan'sıtan {{ridge izi» grafiği

nin {14) sonuçları, gerekse cr'nın tek 

başına ve öteki değişkenlerle bir

likte bulundukları modellerin tah

min 'Sonuçları, cr'nın çıkartılaJbilece

ğini göstermiştir (bu sonuçlar bu

rada verilmemri:ştir). cr'nın bulun

madığı durumda VIF değerleri 

lO'un altındadır. 

Üçüncü grupta MR ve MW de-

ğişkenleri arasındaki fiziksel ba

ğıntı (9) da çoklu bağlantı yarat

makla birlikte VIF (MR) = 7-49 al

ınası önceden taJhmin için zararlı 

değildir. Böylece model seçimi için 

tam denkleme alınacak değişken

ler 7t,7T2 , F, R, M1R ve M'W olacak

tır. 

Tam Küme Modeli: Yukarıdaki 

6 bağı-m:sız değişken için çoklu doğ

rusal regresyon denklemi şöyledlr: 

0ıo:İnlı. 0.286 -;t-0.038 7r2-0.377 F-0.194 R-0.014 MR+0.007MW +0.371 

(0.070) (0.078) 

n=ll; R2 =0.914; 

(0.288) (0.185) (0.022) 

S=0.126; F=7.13 

(0.004) 

(p<0.05) 

(Denklemdeki katsayılar kısmi reg

res'yon katsayı taılıminleridıir. Pa

rantez içindeki rakamlar bu ka1-

saı~,ııların standart hatalandır. n, 

gözlem sayısı; R2, çoklu ilişki kat

sayısının karesi;· S, regreısyon den:k

leminin standart ha:tası ve F, reıg

resyon denklemine uyumun anlam

lılığını test etmek için bulunan F 
oranıdır. p ise F testi için kabul 

olasılığıdır). 

Tam .küıne modeli için artık ve 

normalJJilik çizimlerıinde artıkılarla 

ilgili bir varsayım bozukluğuna 

rastlanmamıştır. Ayrıca aykırıde

ğer (outlier) varlığH11n testi için el

de edilen ti değerleri içinde enbü

yük !, =3.04<!0 . 0 1 = 5.84'dür (JS). 

Bıöylece yukarıdaki tam küme mo

delinin, alt ki.ime seçimi için kulla

nımı uy~gundur. 
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En iyi model den:kle,minin se

çimi : Bu çalış·mada, altküme se

çimi iıçin Mallows'un CP seçim tek

niği uygulanmıştır (16). cp g'österıi

mi, 2k sayıda tüm olası altküme 

denklemleri üzerinden önceden tah

ıninin sıtandartlaştırılmış hata ka

reler toplamı olarak adlandırılır. 

İşlem, her p genişliğindeki altkü

meler için, 

AKTP 

er --- + 2 (p+l)-n 
52 

değerlerinin hulunması ile uygula

nır. Burada AKTP, altküme için ar

tıkların kareler toplamı; s2, den'k~ 

lemin s!tandart hata/sının karesidir. 

Segim, CP değerlerinin küçüklüğü

ne ve (CP,p) grafiği üzerinde CP=k 

doğTusu çevresinde yer almalarına 

bağlıdır. cp seçim tekniği bağımsız 



değişkenler arasında ilişki bulun. 

duğu zaman, eşdeğerde iyi altkü

meleri gö.sıterınesi açısından pra· 

tikte sık kullanılan Adım'Sal Reg

resyı0n (St,epwis·e Regrcs·sion) tel<· 

niğinc tercih edıi!ir (16). 

,Bu çalışma için 26=64 olası 

Şekil l'de doğru çevresinde yer 

alan enküçük CP'li modeller iyi rtah. 

min veren seçenek modellerdir. 

Grafikte gösterilen beş modelin 

özellikleri Tablo 4'de verilmiştir. 

Beş model üzerinden ölçütler 

benzer ve doyurucudur. Bununla 

birlikte hangi modelin tercih edi

Leceği,ne karar vermek için bu ça

lrşmada BRESS ölçütü kullanıl

mıştır. PRESS ölçütüne önceden 

tahmi·n -amacıyla yapılan çalışma

larda nl'odellerin geçerliliklerini in

celemek için başvurulur (17). Ölçüt 

regresyon denklemi vardır. Ancak 

yukarıdaki denklemde 7T'nin kısmi 

-F değeri 16.8 gibi büyük bir de

ğerdir ve iyi altkümelerin tümün

de de bu değişken bulunacaktır. 

Böylece 26 yerine 25 =32 denklem 

inceleneırek cp grafiğ'i Şekil l'de ve

rilmiştir. 

ilk gözlemin çıkartılarak n= 10 

gözlem üzerinden sonucun (tah

mini y değerinin) hesaplanması ve 

~ -
bu denklemden İı, (İi-İ,;)2 terim-

lerinin bulunma·sına dayanır. Her 

g:öz,lem iÇ'in aynı işlemler yapıla

rak, 
~ 

PRESS = :!:" (i,-i,)2 İ=%İuh. 
i-1 

toplamı bulunur. İi gösterimi, veri 

kümesinde i. gözlemin bu1unmadı

gını, denklem yardımıyla elde edil-
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Tablo 4 : C/ye Göre Seçilen Beş Model 

Denklem s R' c, PRESS 

(1) %İnh. = o.2922,,.+0.4215 0.123 0.818 1.5 0.1981 
(0.046) 

(2) %İnh. =0.2683,,.+0.0020MW +0.3594 0.122 0.840 2.5 0.3117 
(0.051) (0.0019) 

(3) % İnlı. = 0.3056,,.-0J569R + 0.3902 0.123 0.838 2.6 0.1928 
(0.048) (0.158) 

(4) %İnh.=0.2802,,.-0.1861R+0.0024MW+0.3118 0.119 0.867 3.2 0.3240 
(0.050) (0.155) (0.002) 

(5) %İnh. = 0.2386,,.-0.1871F + 0.0034MW + 0.3607 0.124 0.856 3.7 0.3 J 7.1 
(0.062) (0.201) (0.003) 

diğini gösterir. Küçük PRESS'Ii 
modeller önceden hesaplamalar 
için elverişli ·denklemlerdir. Tablo 
4'de her model için PRESS değer-
1'er,i verilmiştir. 0ıoİnh. = f(7T) ve 

%İnh. = f (,,.,R) denklemleri en 
küçük PRESS değerlidirler. İki 

PRESS arasındaki fark çok küçirk
tür. Ayrıca %İnh. = f (1T,R) denk
leminde R'nin krsmi-F değeri 

(0.1569-2/0.158'=0.986) yeterince an
lamlı değildir. CP'si küçük olan 
0ıoİnıh. = f {7T) modeli tercih edilir. 
Verilere adım:sal regresyon uygu-

o/oİnh. 0.2922" + 0.4215 

(0.046) 

!andığında elde edilen model de 
bu çalışmada O/oİnh. f (7T) olarak 
bulunmuştur. Modelin 1t'n·in veri 

bölgesi içinde iyi sonuçlar verebi· 
lcceği söylenebilir. Veri bölgesi dı
şında 0ıoİnfrı.'nin önceden hesap
lanması ıiS'tenir ise R2'si daha bü
yük ve kısmi -F değerleri küçük 
olmayan bjr model tercih edilebi
lir. Bununla birlikte veri bölgesi 
dışında biyolojik etki değerinin ön, 
ceden hesaplanmaısının büyük ri s 
ki gözden kaçmamalıdır. Seçilr 
den'klem ve artıkları aşağıdadır. 

n 11; R2 = 0.&18; S 0.123; F =c 40.46 (p<0.0001) 

o/oİnh. = f Cıt) modeli için antıihis

taminik etkili imidazo (4,5-c) piri
din türevi bileşiklerin gözlenen ve 
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hesaplanan o/oİnhibisyon ve Artık 

Değerleri Tablo 5 de verilmiştıir. 



Taıblo 5 : 0ıoinh. = f fır) Modeli için Antihistaıninik Etkili İmidazo 
(4,5-c) Piıidin Türevi Bileşiklerin Gözlenen ve Hesaplanan İnh. 

ve Artık Değerleri. 

Bileşik Gözlenen 

No İnh. Değerleri 

1 0.4748 
2 0.5555 

3 0.7044 

4 0.9365 
5 0.3101 
6 0.6128 
7 0.9371 
8 0.4869 
9 0.3000 

10 0.1388 
11 0.1788 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, çoklu regresyon 

çözümlemesi ve a1tküme seçim so
nuçlarına göre 2-(p-sübstitüefenil) 

imidazo (4,.5-c) piridin türevi bile
şiklerde in vitro antihiıstarninik et

kıi değerinin önceden saptanabil
mesi için Tablo 4'deki 5 model öne
rilmiştir. An.cak bunlar içer'Sİnde 

%İnh. = f (1t) modeli tercih edil
miştir. ·Bu sonuç daha önce, bu ça
lışmada incelenen 11 bileşiğin, de

neysel olarak bulunan LogP ve RM 

değerleri ile Antihistaminik etkile

ri arasındaki i1işkHerin incelenmesi 
çalışmasında (6) LogP - Biyolojik 

Etki (R2 = 0.983) ve RM - Biyolojik 
E~ki (R2 = 0.981) arasında bulunan 

kuvvetli iHş\ki sonucunu destekle· 
mektedıir. 

Tablo 4'deki beş model incelen
diğinde 2"(p-sübstitüefenil)-3H-İmi-

Hesaplanan Artık 

İnh. Deeğrleri Değerleri 
----

0.4215 0.0533 
0.5851 -0.0296 

0.7195 -0.0151 

1.0000 -0.0635 

0.4624 -0.1523 

0.6289 -0.0161 

0.6728 0.2643 
0.4157 0.0712 
0.3397 -0.0397 
0.0621 0.0767 
0.3280 -0.1492 

dazo (4,5-c) Piridin Türevi bileşik 

lerin hidrofobik karakterlerinin ar

tışı ile orantılı bir şekilde, anUihis

ta.minik etkilerinin arttığı sonucu
na varılabilir. Maddelerde elektro

nik parametrelerin aktirvite üzeri
ne olan etkisi incelendiğinde (Mo
del 3,4 ve S) bu özellikıteloi para

metre değerlerinin artışı ile biyo
lojik etki değerlerinin artışı ara
sında ters bir ilişki olduğu görül

mektedir. İncelenen elektroni'k pa
ra·metrelerden F ve R nin .doğrusal 

model!de cr'ya· göre 0/o İnh. üzeTin
dekıi etkileri daha anlamlıdır. Ay
rıca F ve R nin et:kileri eşdeğer sa
yılabilir. Sterik parametrelerden 

M·W açıkça MR ye göre daha etkili 
görülmekitedir. 
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