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İmidazo ( 4,5-b) ve ( 4, 5- c )Piri din Türevleri 
Ü zerinde Yapılan 

Yapı-Etki İlişkisi Çalışmaları - I 

Doç. Dr. Fatma Gümüş (*) 

Özet: Derlemenin bu bölümünde imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin 
türevlerinin bazı etkileri ile yapıları arasındaki ilişkilerin araştırıldıgı 
çalışmalar özetlenmiştir. 

STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP STUDIES 
REALIZED ON IMIDAZO (4,5-lı) AND (4,5-c) 

PYRIDINE DERIVATIVES - I 

Summary: in this part of the review, Structure-Activity Relationship 
studies realized on imidazo (4,5-b) and (4,5-c) pyridine derivatives for some 
activities are summarized. 

(*) O.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 
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( llİlİMSH 1 ARAMALAR 

Gi:RiŞ: 

Son yıllarda geliştirilen ilaç 
formüllerinin çoğunun rastgele elde 
edilen formüller olmayıp, sistematik 
yapı-etki ilişkisi çalışmalarmrn 
ürünleri olduğu bilinmektedir. Zaman 
emek ve harcamalarda büyük ölçüde 
azalmayı sağlayan bu tür çalışmalar, 
bu derlemenin konusunu oluşturan 
imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin hal
ka sistemi için de uygulanmıştır. 

Bu halka sistemleri, organizmanın 
yapı taşlarından adenin, purin, guanin 
gibi yapılara benzerlik 
göstermektedir. Sahip oldukları biyo-

cQr!-> N 
!rnidazo (4,5-b)piridin 

( 1 -deazapurin) 
Bu yapılarda imidazol halkası 

üzerindeki H'in l ya da 3 numaralı N 
üzerinde yer alışma göre imidazo (4,5-
b) ve (4,5-c) piridin halkasının l H ya 
da 3 H izomeri oluşmaktadır. 

1956 yılında Markees ve Kidder 
(2), 1959 yılında Israel ve Day (3) ta
rafından biyolojik etkileri hakkında o 
tarihlerde çok az şey bilindiği bildiri
len imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin
lerin, 1970'li yıllara kadar, sentez 
çalışmaları ve bazı biyolojik etkileri 
üzerinde çalışılmış, fakat bileşiklerin 
etkileri ile taşıdıkları sübstitüentler 
arasındaki ilişkiler genellikle incelen
memiştir. Bu grup bileşikler üzerinde 
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lojik etkiler ile bu yapılara benzer
liğin bir ilişkisi olduğu !950 
yıllarında düşünülmeye başlanmış ve 
özellikle 1975 yılından bugüne kadar 
yapılan çalışmaların bir kısmında bazı 
aktiviteler için araştırmalar doğal ben
zerleri ile birlikte karşılaşurmalı ola
rak yürütülmüştür. 

lik örneği, 1927 yılında Chichiba
bin ve Kirsanov (1) tarafından 2,3-
diaminopiridin ve asetik asit anhidriti
nin ısıtılması ile elde edilen 2-
metilimidazo (4,5-b) piridin ile veri
len imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin 
türevi bileşiklerin ana çekirdeği 

aşağıda göriilmektedir. 

!midazo (4,5-c)piridin 
( 3-deazapurin) 

yapılan sistemli yapı-etki ilişkisi 
çalışmalarının ilk örnekleri, bazı ak
ti vi tel er için 1980 yıllarında 

görülmeye başlanmıştır. 1985 
yılından sonraki literatür incelen
diğinde, 2 numaralı konumlarında 
sübstitüefenil grubu taşıyan imidazo 
(4,5-b) ve (4,5-c) piridin türevlerinin 
pozitif inotrop etkileri üzerinde kap
samlı yapı-etki ilişkisi çalışmalarının 
yapıldığı çok sayıda yayın dikkati 
çekmektedir. Bu yapıdaki bazı 

bileşikler konjestif kalb yetmez
liğinde yüzyılı aşkın süredir kul
lanılmakta olan kalb glikozitleri ve ~
agonistlerinde olduğu gibi, isten-

) 
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( BİLİMSEL TARAMALAR 

meyen etkilerin olmadığı bildiril
mekte ve halen klinikte araştırmaları 
yapılan bu bileşiklerin kalb glikozit
leri ve P-agonisllerinin yerini alabile
cek ümit verici özelliklerinin olduğu 
kaydedilmektedir (4-7). 

Yine son yıllarda, imidazo (4,5-b) 
ve (4,5-c) piridin türevlerinin 
antiülser ve antihistaminik etkileri 
üzerinde yapılmış;- çok sayıda 

araştırma bulunmaktadır. 

Derlemenin bu bölümünde, imida
zo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin 
yapısındaki bileşikler üzerinde, 1985 
yılından bu yana kapsamlı yapı-etki 
ilişkisi çalışmaları sürdürülen, anti
hisıaminik, antiülser ve pozitif inot
rop etkiler dışında kalan etkiler ele 
alınacak ve incelen etkiyi gösteren 
bileşiklerin yapılan genel olarak ve
rildikten sonra, o konuda yapılmış 
yapı-etki ilişkisi çalışmaları sunula
caktır. 

Anlibakteriyel Etki 

' Doğal purin bazının analogları 
olan imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin 
yapısındaki bileşiklerin, çeşitli 
araştırmacılar tarafından denen ilk et
kileri, doğal benzerlik nedeni ile bu 
yapılardan beklenen antibakteriyel 
etki olmuştur. 1952 yılında Dimm
ling ve Hein (8), 7-aminoimidazo 
(4,5-b) piridin'in (1-deazapurin) in 
vitro antibakteriyel etkili bir bileşik 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Barlin, 1966 yılında imidazo 
(4,5-c) piridin çekirdeğinin sıreptotri
sin grubu antibiyotiklerin yapısında 
bulunması nedeniyle o yıllarda önem 

kazandığını ve bu yapı üzerinde 
bu nedenle antibiıkteriyel etki 
çalışmalarının yapılclığım bildirınek
tedir (9). 

Ancak, ilk yıllarda, antibakteriyel 
etki, purin bazlanna yapısal benzer
likleri nedeni ile imidazo (4,5-b) ve 
(4,5-c) piridin halkalarından beklen
miş olmasına rağmen, literatür ince
lemeleri antibakteriyel etkili imidazo 
(4,5-b) ve (4,5-c) piridin lıalka sis
teminin, özellikle 2 numaralı konu
munda yer alan grupların, değişik 
kimyasal yapıdaki birçok antibakte
riyel ilacın yapısında yer alan 2-(5-
nitro-2-fenil) vinil (10), lıepı.adesil, 
nonil, lıeptil, ıridesil, penıadesil gibi 
uzun zincirli alkil grupları (11), pirid
ilalkoksi, pl:idi!alkiltio (12, 13), 5-
nitro-2-tiazolil (14, 15), 2-piridil (16) 
gibi gruplar olduğunu göstermektedir. 
Aynca antibakteriyel etkili imidazo
piridin yapısındaki bazı bileşiklerin 5 
numaralı konumlarının, nitro, klor, 
metil grupları ile sübstitüe edildiği 
görülmektedir (12, 13, 17). 

İmidazopiridin türevi bileşiklerin 
antibakteriyel etkileri ile ilgili 
çalışmalar kayıllı olmasına rağmen, 
bu konuda yapılmış yapı-etki ilişkisi 
çalışmasına rastlarunarnıştır. 

Herbisil Etki 

Herbisit etki gösteren imidazo 
(4,5-b) ve (4,5-c) piridin türevi 
bileşiklerin, genellikle 2 ve 5 numar
alı konumlarında bir sübstitüent 
taşıdıkları görülınektedir. 2. konumda 
yer alan gruplar bileşiklerin çoğunda 
triflorometil ya da diğer kısa zincirli 
alkil gruplarıdır (18, 19). 5 ya da 4 

) 
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( BiLİMSEL TARAMALAR ) 
numaralı konum nitro, klor ve haloal
kil grupları ile sübstitüe edilmiştir 
(20-24). 

1969 yılında yapılan bir yapı etki 
ilişkisi çalışmasında; Büchel ve Dra
ber tarafından, benziınidazol, iınidazo
piridin, imidazokinoksalin ve purin 
gibi N-heteroaromaıik halka sistem
lerinin fotosentez inhibitörü etkileri 
ile pKa ve dağılma katsayıları 

arasındaki ilişkileri incelenmiştir 
(25). Araştırmacılar, 2. konumda tri
florometil ya da metiltio grubu 
taşıyan imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) 
piridinlerde, piridin azotunun 
elektronegatif özellik göstermesi ne
deni ile bu bileşiklerin dağılma kat
sayılarının benzimidazol anolo
glanna göre daha düşük olduğunu 

belirtmişlerdir. Çalışmacılar iınidazo 
(4,5-c) piridin halkasının 5. ko
numdaki elektronegatif azotuna 
karşılık 5 numaralı konumda 
nitro grubu taşıyan 5-nitro-2-
triflorometilbenzimidazol ve 2-
triflNometilimidazo (4,5-c) piri
din'lerin pKa dağılma katsayısı ve 

herbisit akıivite değerlerinin hemen 
hemen yanı olduğunu saptamışlardır. 
Herbisit etki için asidik bir N-H gru
buna gerek olduğu ve bileşiklerin pKa 

değerleri düştükçe herbisit etkilerinin 
attığı kaydedilmiştir. 
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Bu etkideki bileşiklerin imidazol 
halkasının N-H asitliliğinin artması 
ile herbisit aktivitelerinin de arttığı 
Roechling ve Buechel'in bir seri 
bileşik üzerinde 1971 yılında 
yaptıkları çalışma ile de aynca belir
lenmiştir (26). 

Antenflamatuvar Etki 

1970 yılında yapılan 2 ayn patent 
çalışmasında antienflarnatuvar etkili 
oldukları bildirilen bazı iınidazo 
(4,5-b) piridin türevi bileşikler 
kayıtlıdır (13, 27). 2 ve 5 numaralı 
konumları sübsıitüe edilen bu 
bileşiklerin 2. konumunda 3-
piridilalkoksi veya 3-piridiltio (13), 
ikinci çalışmada yer alan türevlerin 
aynı konumda metil, benzi!, triflo
rometil, tiol ya da hidroksil gruplarını 
(27) taşıdıkları görülınektedir. Her iki 
çalışmada verilen bileşiklerin 5 nu
maralı konumlan klor, nitro ve metil 
grupları ile sübsıitüe edilmiştir. 

1971 yılında Karregen Ödem Testi 
ile bir grup imidazopiridin türevi 
bileşiğin anıienflamatuvar etkilerini 
araştıran Cleve ve Ark. (28), bu 
bileşiklerin 2 numaralı konumlarına 
metil köprüsü ile bağlanan N
pirolidinil, N-piperazinil, N-(4-
alki lpiperazinil) gruplarının 
sübstitüsyonunu gerçekleştinnişlerdir. 
Aynı zamanda l. konumlarında 
serbest ya da p-sübstitüebenzil grubu 
taşıyan bu bileşiklerin etkilerinin az, 
toksisitelerinin fazla olduğu sap
tanmıştır. 

Antienflamatuvar etkilerinin 
yanısıra santral sinir sistemi 
depresörü etkisi olduğu bildirilen (29) 

7-karboksiimidazo (4,5-c) piridin 
türevleri ve esterlerinin 1. konumda 
alkil, fenil, 2. konumda fenil, kısa 
zincirli fenilalkil, 4. konumda alkoksi 
ve 6. konumda alkil veya fenil grubu 
taşıdıkları görülmektedir. 

, 
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l 977 yılında, aynı konumlarda 
yukarıda sözü edilen grupları taşıyan 
imidazo (4,5-b) piridin türevlerinin 
Karragen Ödem Testi ile yapılan anti
enflamatııvar etki denemelerinde bu 
bileşiklerin tek veya dörde bölünmüş 
dozlarda (5-25 mg/kg/24h) iyi sonuç 
verdiği kaydedilmiştir (30,3 !). 

2 - açilaminopropil- 3- (4- (metil-
1-piperazino) propil)-imidazo (4,5-b) 
piridinin farelere 100-500 mg/kg/24h 
dozda oral ve parenteral uygulandığı 
ve 16 günde eklem romatizması te
davisinde yararlı olduğu ve yan etkile
rin görülmediği rapor edilmiştir (32). 

1986 yılında bir grup imidazo 
(4,5-c) piridin türevi bileşiğin antien
flamatuvar etkileri ile yapıları 
arasındaki ilişki sistematik olarak in
celenmiştir (32). Bu çalışmada, 
bileşikler 3 ayrı grupta toplanmıştır. 
Birinci grup bileşikler, yalnız 4. ko
numdan sübstitüe edilmiş ve 
sübstitüentler klor, tiol, substitüetiol, 
amino, sübstitüeamino gruplarıdır. 4. 
konumda aynı grupları taşıyan 2. seri 
bileşikler, ayrıca 1 numaralı azot 
üzerinde 13-D-ribofuranozil, 3. seri 
bileşikler P-D-deoksiribofuranozil hal
kası ile sübstitüe edilmiş ve bu grup 
ve konumların antienflamatuvar etki 
ile ilişkisi incelenmiştir. 

Her üç grupta da imidazopiridin 
halkasının 4. konumda serbest amin 
grubu taşıyan bileşiklerin diğerlerine 
göre daha aktif olduğu gözlenmiştir 
(Farelerde ED50 = 3-IO mg/kg). 
4-aminoimidazo (4,5-c) piridin'in bi-

rinci konumdan ribozilasyonu akti
vitenin yükselmesine neden ol
maktadır. (ED50=3 mg/kg). 
Deoksiribozilasyon genellikle incele
nen tüm bileşiklerde aktiviıeyi 
düşürmüştür. İncelenen her üç seride 
de piridin azotonun oksitlenmesi ile 
elde edilen türevlerin etkisiz oluşu 
dikkat çekicidir ve bu sonuç imidazo
piridin halkasındaki piridin azoıunun 
aktivite için gerekli olduğunu 

göstermektedir. llk kez 1966 yılında 
sentezlenen ve antiviral, antimaleryal, 
S-adenozil L-homosistein hidrolaz in
hibitörü etkileri saptanan ve bu 
çalışmada incelenen bileşikler 
arasında en aktif olduğu belirlenen 4-
amino-1-~-D-ribofuranozilimidazo 
(4,5-c) piridin (3-deazaadenozin) in 
intraperitoneal ve oral verilişi ile 
alınan antienflamatuver etki 
sonuçlarının aynı olduğu ve klinikte 
hastalar üzerinde araştırma 
çalışmalarının sürdürüldüğü bildiril
mektedir. 

Analjezik Ekti 

Analjezik etkili imidazopiridinler 
incelendiğinde, bu bileşiklerin, 2 nu
marıılı konumları ile birlikte lH ya da 
3H izomeri oluşlarına göre l ya da 3 
numaralı konumlarının hemen hemen 
daima substitüe edildiği ve 1 (3) nu
maralı konum için sübstitüentin 
çoğunlukla N, N-dialkilaminoetil gru
bu olduğu görülmekıe<W" (34, 35). Bu 
konumda ~-hidroksietilamino, benzil
amino, fenilamino grupları taşıyan 
bileşiklere de rastlanmıştır (36). 

2 numaralı konumda metil, p-

) 
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BİLİMSEL TARAMALAR ) 
sübstitüebcnzil, piridil gruplarının yer 
aldığı görülmektedir (34-37). 

1978 yılında Clark ve Ark. (38) 2 
ve 3 numaralı konumlan çeşitli 
gruplarla sübstitüe edilen bir grup irn
idazo (4,5-b) piridin türevi bileşiğin 
Randall-Seliıto testi ile anajezik ak
tivitelerini saptadıktan sonra bıı 
bileşiklerin analjezik etkileri ile lipof
ilik, elektronik ve sıerik etkileri 
arasında bir ilişki olup olmadığım 
araştırmışlardır. En etkili bileşiğin 3 
numaralı konumda 3,4-(meıilendiok
si) fenil, 2 numaralı konumda ıert
butoksi grubu taşıyan bileşik olduğu 
saptanmıştır (> 34 mm 16 mg/kg). 3. 
konumdaki grup üzerinde yapılan en 
ufak bir değişikliğin aktiviteyi ya 
düşürdüğünü ya da tamamen yok ol
masına neden olduğunu kaydeden 
araştırıcılar, Hansch analizini kullana
rak yaptıkları çalışmada bileşiklerin 
aktivitesi ile lipofilik, eletronik ve 
sterik etkileri arasında bir ilişki 
görülmediğini, sözkonusu 
sübstitüentlerin yul-.arıda bahsedilen 
parametrelerle ilişkisi olmayan başka 
özel bir mekanizme ile etkili olabile
ceklerini savunmaktadırlar. 

Analeptik Etki 

Literatürde analeptik etkili olduğu 
belirlenen çok az sayıda bileşik 
kayıtlıdır ve bu konu ile ilgili yapı
etki ilişkisi çalışma~ı 1965 yılında 
Vohra ve Ark. (39) tarafından bildiril
miştir. Çalışmacılar, bazı 2, 3 ve 3, 
4-di.c' · inopiridin türevlerinin analew 
tik etkiye salıip olduklarını ve bun
ların halkalı türevleri olan imidazo 
(4,5-b) ve (4,5-c) piridinler üzerine o 

tarihlere kadar yapılmış bir çalışma 
olmadığını görerek böyle bir 
araştırmaya başladıklarını belirt
mişlerdir. 3-(~--0ietilaminoetil) irnida
zo (4,5-b) piridin'in analepıik ve 
stimülan etkilerini saptayan 
araştırıcılar daha sonra bu bileşiğin 
değişik konumlarına çeşitli gruplar 
yerleştirerek aktivitedeki değişikliği 
gözlemişlerdir. 6. konuma nitro veya 
metoksikarbonil grubunun girişi ana
lepıik etkide bir değişiklik yapmazk
en, metoksikarbonil grubunun girişi 
ile aynı zamanda vazopressör ve solu
n um stimülanı etkiler ortaya 
çıkmıştır. Aynı konuma brom veya 
amino gruplarının, 2 numaralı konu
ma merkapto ya da hidroksil 
gruplarının girişi ile analepıik akıi
viıe tamamen yok olmaktadır. 

Aynı araştırmada üzerinde 
çalışmaların yapıldığı imidazo (4,5-c) 
piridin serisinde ise, l-(~ -
piperidileıil)-irnidazo ( 4,5-c) piridin 'in 
genel depressör etkisinin olduğu ve 
barbitüratların hipnoıik etkisini 
güçlendirdiği belirlenmiştir. 

Bir diğer çalışmada, 3-(~ -
dieıilaminoetil)-6-nitro-imidazo (4,5-
b) piridin ve l. konumda aynı grubu 
içeren 2-metilimidazo (4,5-c) piridinin 
analepıik etkiye sahip olduğu bildiril
miştir (40). 

Mutajenik Etki 

Son yıllarda üzerinde birçok 
çalışma yapılan mutajenik akıivite, 
1980 yılında Klemper ve Ark. (41, 
42) tarafından yapılan iki ayrı 
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çalışmada bir seri imidazopiridin 
türevi bileşik için de denenmiştir. 
Araştırmacılar çeşitli purin antimeta
boliılerinin antilümör ajan olarak ya
rarlı olduğu (43) ve kanser tedavisinde 
kullanılan maddelerin çoğunun mu
tajenik etkili olduğu ve imidazo 
(4,5-b) ve (4,5-c) piridin türevlerinin 
büyük bir olasılıkla purin antimeta
boli ti gibi davranacağı (44) 
görüşünden hareketle 2 numaralı ko
numlarında, o, m, p pozisyonlarında, 
klor, brom, metil, nitro grupları ile 
sübstitüe edilmiş fenil grubu taşıyan 
bir seri imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) 
piridin türevinin mutajenik atkivitesi
ni Ames testi ile araştırmışlardır. 
Aynca imidazopiridin halkasının 5 (6) 
ve 7 numaralı konumlarına klor, ami
no veya niıro grubu yerleştirilerek 
bu konum ve grupların etki ile 
olan ilişkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Fenil halkası üzerinde 
nitro grubu bulunduran türevlerin mu
tajenik etkili olmasına karşılık, nitro 
grubunun kaldmldığı durumlarda etki
nin tamamen yok olmasını ilgi çekici 
olarak değerlendiren araştırmacılar, en 
etkili bileşiğin 2-(4-nitrofenil) imida
zo ( 4 ,5-c) piri din olduğunu ve bu 
bileşiğin mutajenik etkisinin 2-
nitorsolluoren, 2-nitrobifenil gibi 
mutajenik etkileri iyi bilinen 
bileşiklerle aynı olduğunu bildir
mişlerdir. Neden olarak bu 
bileşiklerin moleküler boyut ve açı 
ölçülerinin benzer oluşu 
gösterilmiştir. -

incelenen bileşiklerin yapılarının 
planer olmasının bu moleküllerin 
DNA zinciri ile etkileşmesine olanak 

sağlandığını ve sonuç olarak mutaje
nilc etkinin ortaya çıktığını savunan 
çaiışmacılar o-nitro türevlerinin etki
lerinin daha az oluşunu, nitro grubu
nun ana halka ile etkileşmesi sonucu 
moleküllerin düzlemselliğinin azala
cağı ve DNA zinciri ile et
kileşmesinirı güç olacağı şeklinde 
açıklamaktadırlar. 

Aıılil<ımserojen Etki 
1965 yılında, sitostatik etkili ol

dukları bilinen purin ve ri
bonükieozitlerinin halka içi azoı
lannm biyolojik fonksiyonlar 
üzerindeki roliiııü saptamak amacıyla, 
bazı l-deazapurin [imidazo (4,5-b) 
piridin] ve 3-deazapurirı [imidazo 
(4,5-c) piridin] ve nükleoziılerinin si
tosıatik etkilerini araştıran Mont
gomery ve Hewson alınacak 
sonuçların yeni maddelerin tasarlan
masında yararlı olabileceğini bildir
mişlerdir (45). Bu çalışmada puriıı 
halkasının 3 numaralı azoıunun sito
toksik etki ğiçin esansiyel iken 1 nu
maralı azoıunun önemli olmayabi
leceği belirtilmiştir. Bu sonuç imida
zo (4,5-b) piridin yapısının bu etki 
için imidazo (4,5-c) piridin yapısından 
daha uygun olduğu şeklinde 
değerlendirilebilir. Çalışmacılann bir 
yıl sonra, 6-metiltiopurin ve 3-de!'Za-
6-metiltiopurin (4-metilıiomidazo 
(4,5-c) piridin) in HEp-2 hücreleri 
kullanarak yaptıkları sitosıatik etki 
çalışmasında 3-deaza analoğunun pu
rin halkasına göre 1000 kez daha az 
aktif olduğunu saptamaları bu görüşü 
desteklemiştir (46). 
Aynı görüş 1976 yılında (47) ve 4 

ve 7. konumlarında açilamino gru-
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plan taşıyan imidazo (4,5-b) ve (4,5-
c) piridin türevlerinin purin analo
g ları y la karşılaştırmalı olarak 
yürütülen sitokinin aktivitesi 
araştınnalannda bir kez daha destek 
bulmuştur. Bu çalışmada piridin hal
kasının 4 numaralı konumunda azot 
aloınunun yer alışının aktivite için 
önemli olduğu özellikle belirtilmiştir. 
incelenen seri içinde en aktif bileşiğin 
7-benzoilaminoimidazo (4,5-b) piridin 
olduğu kaydedilmektedir. Daha sonn
ki yıllarda çeşitli araştınnacılamı anti
kanserojen etkili olduklarını sap
tadıkları bazı imidazopiridin 
türevlerinden çoğunu b analoğu oluşu 
da aynca dikkat çekicidir. 

1973 yılında (48) 7. ve 5. konum
larında serbest ve sübstitüeamino gru
bu içeren bir seri imidazo (4,5-b) piri
din türevinin farelerde periton içine 
yerleştirilen L 1210 lösemi 
hücrelerine karşı antikanserojen etki
leri incelenmiştir. Yukarıdaki gru
pların etki ile olan ilişkilerinin 
araştırıldığı çalışmada 5. konuma 
serbest aınino grubunun girişi aktivit
enin tamamen kaybolmasına neden 
olurken, 7. konumun dimetilamino 
ya da di (p-klorofenil) metil grubu ile 
siibstitüsyonu aktiviteyi düşürmüştür. 
Hem 5-etoksikarbonilamino ve hem 
de 7-difenilmetil grubu taşıyan 
bileşiğin 40 mg/kg dozda farenin 
yaşam süresini % 59 oranında uzattığı 
ve bu iki grubun aktivite için gerekli 
olduğu belirtilmiştir. 
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Yukarıdaki çalışmada, 5 numaralı 
konumlarında serbest amino grubu 
taşıyan bileşikler etkisiz bulunmasına 

rağmen 1978 yılında 5-amino-7-
kloroimidazo (4,5-b) piridinin 33 
mg/k:g dozda lösemili farelerin yaşaru 
süresini % 79 oranında uzattığı bildi
rilmiştir (49). 

5. konumda brom veya nitro grubu 
taşıyan 2-p-metoksisitiril, p
nitrositiril-imidazo (4,5-b) piridinlerin 
antikanserojen etkili oldukları 
kayıtlıdır (50). 

Aııiiviral Etki 

İncelenen imidazopiridin halka sis
temlerinin antiviral etkileri üzerinde 
yapılmş sistemli bir yapı etki ilişkisi 
çalışmasına rastlanmamıştır. Antivi
ral etkili olduğu bildirilen bileşikler 
incelendiğinde genellikle 1 ya 3 nu
maralı korumlarmın bir nükleozit 
ta!jıdıklan görülınektcdir (17, 51, 52). 

SONUÇ: 

Derlemenin bu bölümünde, imida
zo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin 
türevlerinin, son yıllarda bu konuda 
üzerinde en fazla çalışma yapılan 
antiülser, antihistaminik ve pozitif 
inotrop etkileri dışında kalan etkileri 
ile ilgili yapı-etki ilişkisi çalışmaları 
gözden geçirilıniştir. 

Derlemenin ikinci bölümünde, 
yukarıda sözü edilen etkiler ile ilgili 
yapılmış çalışmalar incelenecek ve 
tüm etkiler üzerinde yapılan yapı
etki ilişkisi çahşmalarmm bir 
değerlendirmesi yapılacaktır. 
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