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Molek üler Konne ktivite indeksi
ve Yapı-Aktivite Çalışmalarında Yeri
Sevim DM.KARA (*)

Özet : Moleküler ·konnektivite indeksi (x), 1975 yılında geliştiıil
mıiş, maddenin topolojik özellıikleriyle ilgiü bir parametredi r. Molekülün dallanına derecesi, doymamışlığı, sıiklizasyonu, hetcroatom içeriği
ve pozisyonu hakkında bilgi içerir. İndeks, ·mole:küldeki her bir bağın
har:iç) ya_ptJJklan bağ sayılarının
uçlar1ndaıki atomların {hidrojenler
hesaplanan bağ ·değerleri
alınarak:
tersi
kölk_ünün
çarpımlarının kare
nin toplaınına eşittir. ·Çeşitli fizikokimyas al param·etrele r ve biyolojıik
aktivite ile ıkonnektıivite indeksi arasında yiiks.e:k :korelasyonla r bulunmuştur. Ayrıca çok 'kolay hesaplanabil ir bir parametre olması da konuyu cazip hale getirn1ekte ve yapılan çalışmaların sayısının hızla ar,tmasına

neden

olmaktadır.

MOLECULAR CONNECTIV ITY INDEX
AND STRUCTUR E-ACHVITY STUDIES
Summary: 'Molecular conn·ectivity index'i, (x), developedin 1975, is a
parame:ter relating to topological properties of a mol,ecule. It gives
molecular ıinformation about the skeletal branching, unsaturation ,
'Cyclization, and ·heteroatom presence and position. Bond values, colllputed iby the reciprocal of the sıquare root of the number corresponding to ;the number of atoms attached, a~e summed to give the con1

nectiv:Uty index. The hydrogen atoms are igrıored. High cor:r~lation
betweıen ,fue :index and many physicochem ical parameters and b.iolocalculaıgical activiti,es ·have been found. Moreover the S'İrnpliclty of
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tion of the index have resulted in an increas;e in the number of the studi'es on this su!bject.
Key words : Moleoular connectivtiıty index, correlation ibetween
molecular conneotivrity and physicochemical parameters and biological
activıities, quantitative ·s,tructure-activity relationships.
GİRİŞ

·mesi ile «Karrtitaıtif Ya-pı _ Aik~
tivite İlişkileri» (QSAR) ortaya çrk.
mıştır. Özellikle 1960'1ı
yıllardan
sonra Hansch, Free ve Wilson'un
çalışmaları
ile ilaç tasarımında
«Yapı-Aktivite İlişkileri» (SAR) ön
plana çıkmıştır. Böylece,
yenıi
ilaç geliştirm1 edıe ra:stgele ıbir molekül seçimi yerine SAR'n·e dayanan rasyonel ibir .seçim gerçekleş

Biyoloj,ik aktivitenin molekülün kimyasal yapısının bir fonksıiyonu olduğu
çok eski yıllardan
(1869) beri bilinmektedir. Bu !kavram daha sonraki yıllarda, ibiyolojik afotivitenin maddenin fizikoki myasal özelliklerinin bir fonksiyonu
1

olduğu

şeklinde

genişletilm,iştir.

Fizikokimyasal özelliklerle biyolojiık özellikler arasında yüksek korelasyonların

bulunmasıyla

i1e

arasındaki

akt,ivite

üzeı:ıinde

Ayrıca

hızlanmıştır.

ilişkilerıin

nıicelleştiril-

f0biyolojik aktivHe)

Elektronik, sterik v,e hidrofoet1cüerin bir fonksiyonu olan
biyolojik akti"ICİte aşağıdaki eşit
likle formüle edilir (1) :
biık

dlişkiler

çahşmalar

bu

miştir.

yapı

= f(eleıl<otroni k) +
1

[ f(yap1sal)
Her bir

eıtki:

iç.in SAR'da

kullanılan

elektroniık.

parametreler : u,R,F

'hİdrofobiık

param etreler : Log P,

steı:ıik

1

+

f(hidrofobik)

+

f(teorik) ]

majör

parametrıeler vardır:

RM, '17', 'TC2

parametreler : MR, MW, P,, v,b, gibi.

Moleküler konne'kti.vite indeksi
(MCI) de, 1975 yılında Randic (2)
tarafından, hidrokarbonların

özelilgili olarak gelişti:rilrniş
v:e sonraki yıllarda SAR çalışma
larına başarıyla uygulanmış, maddenin topolojik özellikleriyle ·ilgili
bir parametredir. Bu parametre
molekülün dallanma derecesi, doymaınışlık
derecesi,
siklizasyonu,
liıkleriyle

+

f(sterik)

heteroatom ~ıçeriği ve pozisyonu
gibi yapısal özellikleriyle ilgili bil,gi içermektedir (3). Randic'in ilk
geliştirdiği parametre, esas olarak
molıeıkülün dallanma
özellikleriyle
ilgi:lıi olan moleküler ,dallanma indeksi idi. Bu indeksin, homolog
S"erilerde bellİ fizilksel özelliklerle
(kaynama derecesi, ikovats sabiti,
yüzey alanı gibi) yükseık kore!as.
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bulunm a_

zincirl i alk,Jl ve -hidrokar~
banlar , düz zincirl i izomer lerine
göre daha düşük kayna ma derece lerine ve daha yüksek suda çözü..
nürlüğe sahi,ptiTLer. Fakat Randic 'e
kadar bu öze11iği nicelleştiren bir

getir~

param etre gelişti,rilme'miştir. Ran~
dic geli'Ştirdiği «dalla nma ıindek_
siı> ile bu özelliği nicelleştirmiştir.
Araştırıcı, alkanl ann dallan ma

göster mesi -üze-rine, bu fiziksel özellıiklerle yaikıiı ilişkisi olan
biyolo jik özellik lerin de bu parametre ile ilişkisi olup olmadığı do-

yonıa:r

ğal

olarak

düşünülınüştür.

Çok

yüksek korelasyonların
sı ile bu konud aki çcıJışmaların sa~
kolay
Ayrıca çok
yısı artmıştır.
oletre
param
bir
ir
hesapl anabil
ması

da 'konuy u cazip hale

indeks ini hesapl arken ktıllandığı
kenar indeks lerini bir tablo haline
getirmiştir (Taıblo 1). Bu tablod an

mişti1 r.

DALLANMA İNDEKSİ
ve düz zincirl i mo~
fizikse l ve kimya sal özel-

Dallanmış

leküllerıin

yıllardan

liıklerinin farklı olduğu

beri bilinm ektedi r.

Örneğin,

daL

Tablo l : Alkan larda on ayn

Uç

Bağ

Tablo 2 :

çeşit

değerlik

Ll
L2
1-3
1-4
2-2
2-3
2-4
3_3

C-C tek

Bazı

lanmış

yararla nara:k hesaplanmış çeşitli
indeks lerine
alkanların dallan ma
verilm ekte2'de
T'3'blo
örnekl er
dir (2).

c_c

bağının

kenar indeks leri
·----(sayısal)

Katkı

1.0000
1/21/2

0.7071

1/31/2

0.5774

1/2

0.5000

1/2
1/61/2

0.5000
0.4083

1/(2) (21/2)

0.3536

3_;,

1/3
1/(2) (31/2)

0.3333
0.2887

4_4

1/4

0.2500

alkanl ann hesapl an an dallan ma indeks leri
Dallan ma indeks i

Molek ül

Kısmi katkılar

Etan

(1,1)

1.0000

Propan

2 (1,2)
3 (1,3)

1.4142

İzobütan

n-Hek zan
3-Etilh ekzan
n-Okta n
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2 (1,2) + 3 (2,2)
3 (1,2) + (2,2) + 3 (2,3)
2 (1,2) + 5 (2,2)

1.7321
2.9142
3.8510
3.9142

dallann1a

Hesaplanan bu

in_

bunların

kaynama dedeksleri ile
reCelcri (Şekil 1), yüzey alanlan
(Şek,il 2) ve diğer bazı fiziksel özeL
liıkleri arasında yüksek korelasyon_
lar bulunmuştur (2).
k~ynamo

derece> l ·c

'"

kimyasal özellikler arasında yü·k..
sek !korelasyonların ibulunması üzerine, Randic'in topolojik dallanma indeksini esas alarak gelıiştir
diklerl MCl'ni SAR çalışmalanna
uygulamışlardır (4).
'H·eptanolün iki izomeri için
MCI'nin hesaplanması aşağıda göıiildüğü .gibidir :

d"l l ianrna indeksi

"
Şekil

1

C2 -C7 alka.n: izomerlerlnin

2,2 13-trimetilbutanol

topoloijk dallanma ın_
dekslerine karşı kayna..
ma dereceleri

" = 3.504
c,

V0 \ 'frı ı/rr, Vu;- cı•/.fi o,

~~;-s~-(~L

ı/13\

"3

cı

3A-·dimetilpentanol

" = 3.681

clal fanrııa İndeksi

'·'
Ş:old!

'·'

2 : Doymuş asiklik hidrokaryüzley
bonlarda total
alam ile topolojik dal~
lanma indeksleıi arasın_
dakl ilişki

Hesaplama
ler

Kiıer ve Hail adlı araştırıcılar,
dallanma indeksi ile çeşitli fizik o-

işlem

:

Hidrojenler hariç molekül

1isk·eleti

çıkarılır,

c

1

,.,

MOLEKÜLER KONNEVTİVİ
TE İNDEKSİ : HESAPLANMASI
VE ÇEŞİTLİ PARAMETRELERLE
İLİŞKİSİ

içıin yapılan

şöyle sıralanabilir

u~f-7-c-o

ç
2 -

c

Her bir

bağ 'Sayısı (örneğin

linde)

atomun yaptığı
C için 1,2,3,4 şek

~şaretlenir,
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l/'~

3x:-:

J /\,-:.J.. ...... . .?,/
./

Burada hidrojenler ve bağın doyderecesi ihmal edilir.
3 - H·erbir bağ için bağ değe
ri, bağın uçlarında'ki atomların

\j

muşluk

4 -

yaptıkları bağ sayılarının çarpımla

ğerleri

rının

lanıl'.

kar:e kökünün tersi

alınarak,

Son olarak da bu

bağ

de~

MCI'ni vermek üzere

top-

hesaplanır,

..

'F

)(_

=[_ c

K

==

İ'.=·l

x ,konnektivite indeksini; Ôı molekül iskeletindeki herbir köşeyj
(atomu) ve bunun diğer ·köşelerle
bağlantısının sayısal değerini iifade
eder. N bağ (yani iskelette kenar)
sayısı, ek da bağlantıların
toplamıdır. Bu formüle göre :
2,2,3-trimeti!butanol için

" = 3.504

2,4cdimetHpentanol için

" = 3,681

1-heptanol için

" = 3,914

bulunur.
Görü1düğü ıgiıbi

bu izomerlerin
konnektivi te indekslerine
yansl'makdallanmıalarındaki faı:ıklılıklar

tadır.
S~klik yapılar,

zincir izomerlerine ,göre herbir halka için bir
fazla bağ içerirler. Bu nedenle
bunların
konnektivite indeksleri
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[_
"

I>

1

)k

('bix bj

hesaplanırken

toplam

değerden

bir

bağ çıkarılır (4). Örneğin, siklÜhek-

zan için ·hesaplanan x ~ 3.000
rinden bir bağ için olan

değe
değer

1/ y' 2x2 = 0.5 çıkarılır ve " = 2.500
bulunur. Aynı uygulam·a aromatik
bileşikler için de geçerlidir.
Kier ve Hal! (4) ilk olarak, birçok biyolojik aiktivite ile ilişkili
olan polarizabilite {a;) ile MCI arasında yüks·ek Hnear bir korelasyon
bulmuşlardır (Şekil

3)

Araştırıcılar

daha sonraki çalış
yüzey alanı (4),
kaynama derecesi ve orgaillk bileşiıkleıin suda ·çözünürlüğü (5), parmalarında

tisyon

ıkavite

katsayısı

raksiryon (8)
M·CI

lar

arasında

(6, 7), molar

.giıbi

parametrelerle

yüksek

bulmuşlardır

:

ref-

korelasyon-

- Çeşitli sübstitüe fenil gru_
bu içeren bileşiklerin molar refrafk_
siyonlan (Rm) :ile,
Rm = 2.656 x + 7.410 ıı" - 0.958
r = 0.990 S = 1.03 n = 25 eşiL
likleri bulunmuştur.

O(=ol. Gü+9. 2G';(.
r=-U, 990 :o;-=- j •. '.J~'
ıoo.o

"
-;:

+

30.0

+

~

c
c'

60.0

+

o

(6), suda çö_
zünürlük ile MCI arasında yükse'k
korelasyonların ibulunınası üzerine
al_
kaııboksilli asit,
çeşitli ester,
paresterle·ıin
ve
keton
amin,
kol,
tisyon :kat,sayılan ile MCI'leri ara_
Aynı araştırıcılar

AO.O

•• •
20.0

•
,,._----~~~~~-

o.oo

2.00

4.oo

H.oo

a.oo

10.00

sındaki ilişkiyi araştırmışlar

konnektivite indek;;i
Şekil

3 : 36 Nonspesifik anesteızik
bileşiğin moleküler konindekslerine
nektivite
polarizabilite de_
karşı
ğerleri

- 51 Alifatik alkol, 18 aromatik olmayan hidrokarbonun :kavite
yüzey alanları (CSA) ile,

+ 58.24 x
= 0.978 S = 11.2 n = 69

CSA = 133.4
r

- 63 Alkolün kaynama dereceleri (bp) ile,
bp = 11.60 - 39.13"
r = 0.970 S = 9.35 n = 63

- ·Çeşitli alkollerin
zünürlükleri (lnS) ile,

suda

çö-

ve li-.

near bir ikorelasyon bulmuşlardır.
Ancak farklı grupların regtesyon
eğrileri,nde eğimler aynı

olmasına

interseptler:de farklılıklar,
yani birbirine paralel doğrular 'elde etmişlerdir. Bu farklılıkların 1T
bağlarının bulunduğu gruplarda olması anlamlı bulunmuş ve 1t bağ_
lıarının ıkarıbon ve oksijen atomlarının ıkonnek_t,ivitelerini bir birim
Buna
düşünülmüştür.
arttırdığı
göre MCI'nin hesaplanmasında ı5
değerleri olarak CH2 = ve O = için
2, R~CH= ve HC,,, ,jçin 3 ve R2 C=
rağmen,

ve RC= için 4 alınmıştır. Yapılan
bu valans modifi'kasyonlardan sonra hesaplanan MCI ile logP değer
leri aııasında yüksek bir korelasyon
elde ·edilmiş ve bütün değerler bir
çizgide toplanmıştır (Şekil 4).
Valans modifi kasyon, d1 eğeri
gösteren 'Semibolıün sağ üst ıköşe
sinde v harfiyle gösterilir : xv, av
şeklinde. Valans MCI (ıı") nin be.1

lnS = 6.702 - 2.666 x
r = 0.978 S = 0.455 n = 51
- Çeşitli, hidrokarbonların su_
da çözünürlükleri ile,

lnS = - 1.505 - 2.533 "
r = 0.958 S = 0.511 n = 18

saplanmasında [kullanılan

ov

değer_

leri, Kier ve Hall (8-11) ıtarafından
tablolar haline getirilmiştir (Şe
kil 5).
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-F

:ı.aoo

•O

-o-

•N
-OH

•N-

'N

sc- •C ...
-NH-

·c'

•CH-

'CH

.ı-

:.ooo

•§
t.000

'.

•NH

0,000

'

-NHz

":CH

"'CHz

-1.000 +---->-----~>--4,000
2.000
0.000

/

1

'
-c-

'

•

/

1

-CH.ı.-

konnektivite indeksi
Şekil

,_

4 : 24 Es1ior, 9 karboksilli
asit, 49 alkol, 28 amin, 16
keton ve 12 eterin mole_
koıınektivite lnküler

dekslerine karşı
yon katsayıları

ov

'
Şekil

partis-

bağlı

tedir :

8i"

=

<11

o:i
larını,

ni

+Pi+ nı

= (J'i + Pı + nı--·hı
elektronları

ve

h 1 de hidrojen atomu sayısını bildirme:kteclir. Bir -diğer deyişle ôıv i
1

3

()

CH,-C ~

'oH

'
Şekil

542

6 :

CH,,-C .-CH,
3
h

·hidroj-enle r hariç)

valans
atoma

bild:irme~

kil 6).

1

o

değerleri

As:etik asit ve as·eton -molekülleri, valans MCI'nin önemini ve heamacıyla
saplanmasını göstermek
Şe
seçilmiş iyi örneklerdi r (bak

elektronlarını,

p 1 p orbital

O ve ô"

tedir.

i atomunun sigma ·elketron-

ortaldanmamış

atom ve hldrürle-

atomuna ait ·sigma ve tüm
sayısını (bu
elektronların

formüle edilmek-

aşağıdaki şekilde

Ç<>Şitli

5

rin

hesaplanması

değe·rlerinin

-CH 3

6

4 .o
CH 1 -Cy
!

"OH
5
d

moleküller de ö ve ov değerl!~ri. a) asetik asit, basit 8 değerleri ile, b) aseton, basit 8 değerleri
ile, c) asetik asit, t;v değerleri ile, d) ase'ton, 'öv değerleri ile.

Heıtı~roatom taşıyan

as,it ile

(Şekil

6 a) için he1
saplanan basit MCI: :x;=3x--- =
Asetik asit

MCI'leri de aynıdır _:
1.732. Oysa ov değerlerinden hesap_
la:nan valans MCI, molekül1er ara.,

X=

Aseton için

2 x

1

~L,x6
1

~1x4

ıl:en,

- 0.9·,'ö

1

+

ı.204

~4x6

için hesaplanan

1

dür.

ıkonnektivite

Dansi_
·modif.ikasyo:n,

değerleri kullanılmaktaydı.

te

örneğiyle yapılan

iıkinci

derece MCl'nin

olmuştur.

komşu

Bu,

geliştirilmesi

iki

bağ

için

hesaplanan konneıktivite değeridir
ve sembolün sol üst köşesinde ra·_
kamla gösterilir : 2 x şeklinde. BL
rinc:İı derece MCI'ne benzer şekilde
hesaplanır

örneğ·iyle

izopcntan

A

ı

3. Derece MCI, 3x de benz·er

molekülü için

V4x5

bağ

Bir fiziksel özellik olan dansite
ile MCI arasında da yüksek
(D 4
bir korelasyon bulunacağı düşünül
ya.
müş, fakat 82 alifatik alkolle
korelasbulunan
çalışmada
pılan
yon pek de umut verici olmamış
tır : r = 0.9029 (12). Bunun üzerine
yeni modifikasyonlar gereksinimi
doğmuştur. Önceki çalışmalarda sadece birinci derece, yani her bir

İzopentan

1

1

20 )

Hesaplanmasını

yansıtabilecek

özelliktedir

1

v

farklılığı

sındaki

1.732 dir. Asetik asitten çok farklı
olan aseton (Şekil 6b) da asetik

y..:_ -~

O değerlerine sahip ol_

<luğundan

ylx3

Asetik asit için

aynı

görelim

2

şeldldıe hesaplanır:

he- saplanması aşağıda gösterildiği gibidir
ı

?

ı

~
2
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de ·eşitliıklere :girmesiyle "lansirte
üe daha yüksek ko~elasyonlar bu.
!unmuştur (12) :

4. 'Ve diğer derece MCI'leri de
benzer şekilde hesaplanır.
y,eni geliştirilen bu MCI'le:rinin

0.2927

n,20

(alifatik sıvı hidrokarbon !ar)

= 0.0030 "'

s = 0.0046

r = 0.9889

--- +

0.7348

"

n = 82
0.4358

n.•• (alifatik

asidler) = 0.0252

3" +

s=

0.0137

+

0.7546

%

r = 0.9831

Bu yeni modifiye konnektivirte
değerl1 eriyle

yapılan

çalışmalarda

daha yüksek korelasyonların elde
edilm·esi, özellikle hetero atom iaşıyan moleküllerde, valans MCI'nin

n = 20

durumlarda belirg:in
bir şekilde gözlenmektedir. Örnekaynama
ğin, 4·8 .alifatik alkolün
noktalan (bp) ile basit MCl'leri
arasında korelasyon (8) :
eşitliğe girdiği

<+

1.61) % + 11.26 (+ 5.35)
bp = 38.79
r = 0.963 S = 8.39° n = 48
iken, valans

MCI'nin de
1

eşitliğe

gi:rmesiyle elde edilen korelasyon

bp = 196.58 (+ 11.34)" - 157.6 (+ 11.31) x'-41.24 (+ 4.56)
r = 0.993 S = 3.68° n = 48'dir.

gibi hem korelasyon
hem de standart sapma büyük oranda azalmaktadır.
Bazı örneklerde bu durum daha
·Görüldüğü

iyileşmekte,

da çarpıcıdır. Çeşitli glikolleıin
kaynama derecıeleri ile basit MCI'lerj_. arasında korelasyon (8) :

bp = 20.71 (+ 24.28) " + 159.38 {+ 67.23)
r = 0.307 S = 34.0' n = 9

iken. valans

MCI1nin .de

eşitliğe

girmesiyle .korelasyon :

bp=249.64 (+ 10.04) " - 222.ıo C+ 9.38) ><' -29.11 (+ 10.92)
olmuştur.
r = 0.995 S = 3.78° n = 9
Yüksek .kor:ela:syonun yanı sıra
standart sapmanın da 10 ·katı azalma·sı d.iıkkat çekicidir.
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Daha sonraki çalışmalar:da yam.adifikasyonlarla başka yeni
MCI'leri de geliştirilmiştir. Bun1

pılan

1

ları

topluca N-metilbenzamid
gfüelim (13)

kadar M·CI'lerinin

ör-

neğiyle

g

.

3

O
il

'2.

n~

H
\

iO

"'~- C-J~-CH
5
6
7
j
3
Bu

mole kül için 6. dereceye
1

Tablo 3 : N-Metilbenzamid için
Atom

atom ve atom valans

değerleri

numarası

1

2

3

3
4

2
3

2

6

1

8

2

2

3

3

3
4

6

5
2
3

3

3 değerleri basit MCI, Qv değerleri
ise valans M·CI'nin hesaplanmasın
da kullanılmaıktadır.
- Moleküler
yapı,
altyapı
(subgraph) adı verilen parçalara
ayrılır. Bir molekül için 4 tip altyapı söz konusudur :
(Patlı)

a)

Yol

b)

Salkım

c)
«PC))

hesaplanışı şöy_

ledir :
- Moleküler yapıdaki atomlar,
hidrojenler ha~iıç, nun:ıaralandırılır:
1-10. Bunlara ait atom (o) ve atom
valans (Qv) değerlerıi Tablo 3'de verilmektedir. Bu değerler Krier w
Hall tarafından hazırlanan tablo!ardan alınmıştır (8, 9).

2
4

l
1

d) Zinoir (Chain) - {{Ch»
MCI'nin h:esaplanmasında kullanılan altyapı tipi sembolün
sağ
alt ·köşesinde gösterilir : mxl' m ;
derecesi, t : :tipi. Eğer t bildirilmemişse bu yol (P) demektir.
N-M·etHbenzamid
molekülü
için bulunan birinci dereceden altıncı dereceye
!kadar, her ·dört
tip için olası altyapı sayıları Tablo 4'de v:e bunlara ait bazı örnekler
de Şekil 7'de verilmektedir.

- «P»

(Cluster) _ «C"

Yol/Salkım

1

(Path/Cluster)

Tablo 4 : N-Metilbenzamid için mXt

sayılan

Derece (m) Tip (t)
-~----~---------------

Yol (P)

Salkım

o
l
2
3
4
5

6

(C)

Zincir (Ch)
Yol/Salkım (PC)
-------------

10

12
14
14
14
8

o

2

o

7

1

12

o
o

o

19

1
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derece(m)

p

•o

•'

'

(" :··-:-tı·-C

~-ı-ı-c

0-i::··H-ç

..

•
O·<·-M·-C

-. __ ,>-C- ı-1 -e

o

····\~-ııı-ı:

· .. -··' -c-t<ı·-c

o

o

~-N-C

Q-~··M··C

-::-}-İ-M·-C

c

o

o-~-N
Şekil

7

N-Metilben zamid molekülü için 6. dereceye kadar h~r 4 tip için
altyapı örnekleri (düz kalın içzgi ile gösterilme ktedir)

MOLEKÜL ER KONNEKTİVİTE
İNDEKSİ VE YAPI - AKTİVİTE
İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARINDA

MB·C = minimum bloke eden kon..
santrasıyon

ll'ı'; o.ııc;=3. 5-)-i.,ı. 7G~/(._
S=V.j'JU
r=0.':}[',5

+

:ı.oo

biyolojik aktivite ile
yakından ilişkili olan Log P, çözünürlül\:, polarizabil ite, molar reffizikokimy asal
raıksiyon, v.b. giıbi
buluarasında
MCI
erle
paramet~e1'
araştı~
lar,
nan yüksek korelasyon
biyolojik aktivite ile bu
ncıları
Birçok

arasında ilişlküer

aramaya

yönlend.ıirmiştir.

(Şekil

korelasyon
:
8)

log (MBC)
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1.QO

~-00

il,
;;
o

+
-ı.oo

.

•

+
+

-2.00

+
+

-~.00

-

bulmuşlard1r

3.55 - 0.762 )(

0.00

2.00

4.00

6.00

t-::-rı0e:ttivite

Şekil

+
+ +

-4.00

bulunması

üzerine
(bak şekH
nonspesifi k
çalışmada
yaıptıklan
anestezik özellik ile MCI arasında
yüksek

r.=-3G

+

:;ı.oo

-J.00

Kier ve arkadaşları (4), ilk olarak, polarizabiliıte :ile MCI arasın
da yüksek linear bir korelasyon un

3)

n = 36

S = 0.390

r = 0.983

UYGULAM ASI

indeks

t

8.00

10.0Q

indeksi

8 : 36 nonspesifi k anestezik
Jog minimum
bileşiğin
bloke eden konsantras yonu [log(MBC) ] ile moleküler konnektivi te indeksi arasındald ilişki

Aynı

,.grup

araştırıcılar

sonra

yaptıkları

far:klı

biyolojik

bundan
çalışmada (14) da
aktiv,iteler (örn:

enzim rfaıhiibisyonu, fungus toksisite
gibi) il,e ,konnektivite indeksi arakorelasyonlar bulsında yüksek
çeşitli
muşlardır. Bunun üzerine,
Tablo 5 :

ilaç gruplar1nın biyolojik aktivi,teleri ile komıektivite indeksleri ara~
çalış
ilişkil1 eri inceleyen
sındaki
Bu
maların sayısı hızla artmıştır.
çalışmalardan seçilmiş önemli örnekler Tablo S'de özetlenm'ektedi:r.

Yapı-Aktivite ilişkisi çalışmalarında ko:ıın~tivite

indeksinin.

kullanılışı

Kaynak

Çalışma

Molekül

Lolcal anestezik aktiıvite
Enzim inhibisyonu
Sitokrorn çevrilınesi
Enzim inhibisyonu
(süksinat oksidaz, tiroidin fosforilaz,
adenosin deaminaz,
butirilkolinest eraz)

1\rilam,inler
Benzi! alkoller
FenoUer

10

Çeşitli

14

Genel anestezı:ikler
Anestezik aktivite
Anest,ezik a:ktivit,e (nonspesifik)
Genel anestezik a'ktivite
Halusinojenik a:ktivite
Barbitürat gücü
Antimikrobiyal aktivite
Antiviral aktivite
An tifungal aıktivi te
Antifungal aktivite

MAO rinhibisyonu
rvıuskarin

antagonist aktivite

Redüktaz

inhiıbisyonu

Serotonin agonistleri
Karminatif aktivite
Antifungal aktivite
Antimikrobiyal aktivitt;
Halusinojenik aktivite

Çeşitli

(inhalasyon)

Alifatik hidrokarbonlar,
eterler, ketonlar
Alifatik -eterler
Halojenli hidrokarbonlar
Fen:iletilaminler
(amfetaminler)
Sübstitüe barbitürik asitler
Quaterner amonyum tuzları
Benzimidazol türevleri
Fenilpropil eter
Sübstitüe fenoller
Sübsti,tüe feno:ksiasetik
asit hidrazidleıi
Çeşitli aminler
Sübstitüe arilhidroksamik
asit hidrazidleri
Liserji:k asid amidleri
Alkoller, est8'rler
Fenilpropil ei'erler
Bromofenoller
Sübstitüe am:f:letaminler

11
il

15
16
17

18

r

19
20
20
21
21
22

!j

I!

23

24
25

26
27

28
28
28
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29
11
30
31

Tad (acı)
Tad (taıtlı)
Tad (tatlı/acı)
Koku

Amino asitler, peptidler

SAR çalışmalarında en yüksek
korelasyonlar genellik1e he.teroatom varlığını nicelleştiren valans
MCI'nin eşitliklere girdiği durumlarda elde edilmektedir. Tablo S'de
verilen örn·eklerin çoğu valans

amino asitler, peptitler (29), nitroanilinler (11), aldoksimler (30) ve
yapılanyla
çeşitli (31) büeşiklerin
tad ve koku özellikleri arasındaki
de başarıyla uygulanilişkile~e

Nitroani1inler
Aldoksimler
Çeşitli

mıştır.

konnektivite indeksinin kullanıldığı
çalışmalardır ve bu indeksin, naç

SAR çalışmalarında da, fizikokimyasal parametrelerle olduğu
gibi, !korelasyonlar liınear veya pa-

moleküllerinin SAR çalışmaların
da önemli bir yeri vardır.
Tablodan da göıiildüğü gibi,
konnektivite indeksi sadece ,Haç
moleküllerine değil, ayn1 zamanda

rabolik olabilir. Örneğin,
benzimidazollerde (21)
ilişki

Log (l/c) = l.40 (± .0.016) 'xr
r = 0.950

antifungal

MIC (T. rnbrum)
r

fenollerde

sübstitüe

= 0.998

=

1386.819 -

s = 1.6844

ilişki

Bazı durumlarda da eşitlikler:e
birden fazla konneikt1vitıe indeksinin girmesiyle daha ıiyi korelasyonlar elde edilmektedir. Örneğin, yukarıda verilen antiviral benrimida-

söz konusu :iken

+

1.11 (± 0.29)
n = 15

2x'

+

= 249.2502

496.375 C'x') 2
n

=

s = 0.144

İkinci bir konneıktiv:ite indeksi
1başka

bir fizikokimyasal payerine
ram,etrenin girmesiyle de korelasyonun
iyileştiği
örneklere

548

5

zollerle yapılan çalışmada, eşitliğe
6xP ile birlikte bir ikinci MCI'nin
( 4 xp v) girm·eısi iıle daha yüksek bir
korelasyon elde edilmiıştir (21) :

log (l/c) = 1.89 (± 0.058) 'xr - 0.677 (± 0.087) 4 xr'
r = 0.966

bir

paraboliktir (22)

1642.0887
F 2 _,

linear

1

F = 120.3

s = 0.166

antiviral

F = 86.6

+

1.04 (-+- 0.59)

n = 15

literatürde rastlamak mümkünsübstitüe benzil alÇeşitli
dür.
kollerin Aspe:r:gillus niger'e karşı
mhrimum inhiibitör konsantrasyon-

ları (log l/c) ,Jle 1 xv arasındaki korelasyon r = 0.890 bulunmuştur.
Halka üzerindeki sübstitüentlerin
elektroni!k ıe1:kHerinin de aktivite

log (l/c) = 0.990 (± 0.106)

r = 0.937

ıbaşka

(4:x;Pv) ile

1:x;v ye_
rindeks~

bir konnektivite

eşitl,ik kurulduğundadaha

yükse!k. bir korelasyon elde
tir (11) :

edilmiş

tog l/c = 1.987 4 x,' + 0.5070 + 0.365
r = 0.962
s = 0.217
n = 19

Daha önceden aktiviteleri ile
log P'leri arasında ilişki bulunduğu saptanan ·bazı bileşıiklerde konnektivite indeksi ile daha

yükse'k

MIC {T. rnbrum) = 43.3858
r

= 0.8361

+

s = 0.268

olmuştur. Aynı bileşiklerde

nine

1 x'

üzerinde etkili olabileceği düşünü
lerek, eşitliğe Hammet'in sigma
elektronik sübstitüent sabiti de katılmış ve korelasyon (11) :

s = 9.2458

0.656 (-+- 0.197)0 -

n = 19
kotelasyonlar bulunmuştur. Örneğin,
antifungal ,etki ile partisyon
katsayısı arasında olduğu

MİC

s

(E. floccosum)
r = 0.8954

= 1.6844
=

18.9294

s = 4.8776

katsayıları

ile antifungal a:ktiviteleri
(MIC = ID'İnimum inhiibitör
konsantrasyon) arasındakinden çok
daha iyidir :
1

+ 47.1143

log P -

(± 0.197)' -

MCI, taksi!Site

s = l.9335

çalışmalarına

da
Çünkü,
bileş,i:k.Ie:rin toıksik etkileri de aktiviteleri ıgibıiı yapısal ve/veya fizikokimyasal özelliklerinin bir sanUcudur. Pekçok santral toksik etki
yağda çözünürlük, bir diğer deyişbaşarıyla uygulanmaktadır.

29.2998 (log P)2

+

496.375

F2 ,,, = 249.2502

+ 52.3464 log

\2 x') 2

n = 5

P -

F 2 , 2 = 4.0439

F2 ,,

n= 5

1.268

MIC (E. floccosum) = 825.3253 - 985.0598 2 x'
r = 0.9843

gibi. Bir

grup araştırıcı (22), sübstitüe fenollerin antifungal etkileri ile konnektivite indeksleri arasında yüksek
bir !korelasyon bulmuştur. Bu lkorelasyon aynı bileşikleıin partisyon

MIC (T. rubrum) = 1386.819 -1642.0887 2 x'
r = 0.998

l.268 (± 0.361)

27.3175 (log P) 2

n=5

+

= 31..0996

le partisyon

301.7553 (2x') 2

n

=5

katsayısı,

dolayısıyla

da ,konnektivite ıindeksiyle ilişkili
lir. Örneğin -eter grubu anestezik
bileşiklerin LD 50 değerleri (log 1/c')
ile konnektivite indeksleri arasında
iyi bir
korelasyon bulunmuş_
tur (17) :
1
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+

log 1/c' = 0.538 (± 0.05) NEDG -· 0.099 (± 0.002) (1 x•) 2
r

= 0.976

s

= 0.090

Fn2

=

P<0.001

222.2

Di Paolo (16) da, alifatik hid.
rokarbonlar, eterler ve keton grubu anestezik

bileşiklerin

toksisite-

leri (LD 50 ) ile konnektivite indeksleri (6xp v) ve (Oxv)

arasında

pC = 2.512 (± 0.184)

sigma sahibi (u) arasında aşağıda..
ki eşitliği bulmuşlardır (il)

iyi bir

+

0.382 (-+- 0.154)

r = 0.975

s = 0.295

n

'x' -1.350

(± 0.420)

= 13

MCI arasındakıi
lerdir:

ise
·ile

Kier v,e arkadaşları (32)
nitrozan1inlerin mutajenite1eri

= 25

korelasyon bulmuştur (r = 0.941,
s = 0.149, n = 15).
Bir başka araştırıcı da, si.i.bstitüe dietilfenil fosfatların toksıik
konsantrasyonlan (pC) ile ·konnektivite -indeksi (1 xv) ve Hammet

kenar

NEDG = Moleküldeki
sayısı (H'ler hariç)

N

(± 0.13)

0.466

iliş,ldyi

incelemiş

lnR = 2.946 (± 0.066) 2 x-9.090 Ct: 0.729) ''xp' -4.662 (± 1.052)
r
lnR

= 0.967

s

= 1.05

n

= 15

mutajenite/kars,inoje nite

KROMATOGRAFİK VE

FARMAKOKİNETİK

PARAMETRELERLE MCI'NİN
İLİŞKİSİ

(log P) ile
iyi
arasında
indeksi
konnektivite
sonuçların alınması, log P ile arala!kromatograrında ilişki bulunan
fik parametrelıerle MCI arasında
Partisyon

katsayısı

da bir korelasyonun olabileceğini
düşündürmüştür. Gerçekten de yapılan araştırmalarla çok ıiyi korelasyonların bulunduğu

gözlenmiş

tir (13, 33-6). Wells ve aı'kadaşla
N-alkilbenzamidlerin rt:ers
rı (13),
fazlı sıvı kromatografisinde çeşitli
solvan sistemleri v.e kolonlarda tV.-
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F

= 85.2(p<0.ü2)

oranı,

nanomol.

tulma zamanları (k ') ile konnektivite indeksleri arasındaki ilişkiyi
~ncelemiş ve yüksek korelasyonlar
elde etmişlerdir (r = 0.98 - 0.99)

(3-1-), ·barıbitüratla
ters-faz kapasite faktörleri· ıile
konnektivite indeksleri arasında
da çok iyi ilişkiler bulmuşlardır.
Gaz kromatografik parametrelerle
de benzer sonuçlar alınmışt1r (33,
36). Örneğin çeşitli amfetamin tüAynı araştırıcılar

rın

revlerinde (33) :
log R, = 0.503 1 x- 1.673

= 0.998
log R, =

r

zamanı

x 100)

s

= 0.093

log (relatif

n

=9

tutulma

bulunmuştur.

En iyi sonuçlar sıvı ve gaz
kromatografi yöntemleriyle alın_
mıştır. İnce tabaka ve kağıt 'kro_
matografi:si .ile elde edilen sonuç_
lar, büyük ihtimalle sonuçların tek_
rarlanahilirliğinin az olması nedeııi,yle, gaz ve sıvı kromatografisiy_

le elde edilen sonuçlar
değildir (36).
Son

yıllarda

kaıdar

konnektivite

aynı grup bileşiklerin piazma pro,
1

~-~eseptör

steadıy-·state

(Vnss) 'İle

ıiyJ

in_

arasındaki

in (V0 ") = r = 0.992

pC

0.0044

+

r = 0.92
yarılanma

ln (t

ll'dir.

n =

112

) =

klerens

:
7.609

+

1.048 'x'

n = 17,

112

7.855 -

)

arasında

:

l.078'x'

n = 17

eş~tlikleri bulunmuştur.

Murrey ve Kier (20) ise, karba..
in vitro intes,tinal ab(pC) verileri ve MCI
sorpsiyon
nıatların

0.90564 'x'

arasındaki

i,lişkiyiı

incel,emişler

dir :

n = 8

r = 0.924

11.749 1 x'

ömrü (t

r = 0.93

indeksleri

-0.165 (+0.0223) x 2

arasında

in (Cl) = -

hacımlan

dağılım

+

Barbitüratlarda ise 1 xv ile

(Cl)

ile

(f)

değerleri arasındaki ilıişki

r = 0.95

blokerlerinin

konnektivite
ilişki (37);

xv

l = -6.51

uygulandığı
başarıyla
deksin.in
alanlardan birisi de farmakokineti:k çalışma] ardır. Çalışılan ibaz1
bileşiklerin atılım, dağılım, absorp_
siyon, proteinlere bağlanma gibi
farmakok·inetik parametrelerle konnektivite indeksleri arasında'ki iliş_
kiler çok umut vericidir (20, 37).

Önıeğin

bağlanabilirliği

teinlerine

+

1.291 (± 0.181) x-2.484 (+ 0.356)

s = 0.084

DİGER TOPOLOJİK

PARAMETRELER
MCI ile yapılan çalışmalarda
başarılı 'Sonuçlar alınması üzerine
özellikleriyle
nlaıddenin topolojik
ilgili yeni bazı sayısal indeksler
geliştirilmiştir (38-41). Bu yeni teor.iJk topolojik indekslere, yapısal
bilgi içeriği (Structural Information
Content = SIC) (38), temel komponent -analizi (Principal Component
Analysis = PCA) (39) ve tamamla-

n = 13

bilgi ,içeriğiı (Complementary
Informatlon Content = CIC) (40)
ıgibi örne:kJ.eri vermek ınümkündür.
Bu indek·sler de QSAR çalışmaları
na uygulanmış v;e başarılı sonuçlar
alınmıştır. Örneğin, N-alkriln-orketobemidonların yapısal bilgi içeriği
(SIC) ile analjezik aktiviteleri
(A-ED 50 ) ve opiyat reseptör bağ_
lanma özellikleri (naloksan ·bağlan
inhiJbe edici konsan,trasmasını
yon= No--sodium ED 50 ) arasında
yıcı
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yüksek

korelasyonlar

A-ED 50 = 4016.5278 -

r

= 0.9282

s

bulunmuş

tur (38) :

22513.001

= 10.4607

F 2 ,4

(SIC)

= 12.4378

+

31549.105 (SIC)2

n

=7

No-sodium ED50 = 44092.812- 244112.27 (S!C)

r

= 0.9077 s = 120.7523

F 2 ,4

= 11.7020

Molekülün topolojıik öz,elliıkle
rinin sayısal bir ,ifadesi olan MCI
i]e Ç'eşitli fizikdk,imyasal, kromatografik, farmakokinetik parametreler ve biyolojik aktivite arasında
yüksek korelasyonlar bulunmuştur.
Konnektivite indeksi ile biyolojik
aktivite arasında iyi sonuçların alın
m·asıyla, indeıks kantitatif yapı-ak
1

tivite çalışmalarında yaygın olarak
ve başarıyla uygulanmaya başlan
mıştır. Ayrıca ·çoık kolay hesaplanabilir bir parametre olması da indeksin popülaritesini artıran nedenlerden biridir.
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