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BILIMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS 

Monoamin Oksidaz İnhibitörlerinde 
Yeni Gelişmeler 
Akgül YEŞİLADA ',Nesrin GÖKHAN* 

Özet: Depresyon, henüz patogenezi tam olarak açıklanamamış 

psikiyatrik bir hastalıktır. Tedavisinde yararlanılan yak

laşımlardan biri de monoamin oksidazın inhibisyonudur. Mo

noamin oksidan inhibitörü(MAOI) ilaçlar etkilerini ka

tekolaminlerin ve 5-0H triptaminin beyin seviyelerini 

arttırmak suretiyle gösterirler. Bu grup ilaçlar 1950'/i yıllarda 

tedaviye girmiş, fakat yan etkilerinden dolayı geri çe

kilmişlerdir. Ancak bugün geri dönüşlü ve daha az yan etkili 

ilaçların bulunmasıyla bu gruba yeniden bir dönüş baş

lamıştır. Bu derleme.de MAO'ın yapısı, anatomik dağılımı ve 

enzim-sübstrat etkileşmesine kısaca değinilmiş, MAO in

hibitörlerinin bilinen etki mekanizmalan iizetlenmiş ve yeni je

nerasyon MAOI incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler : depresyon, enzim, monoamin, oksidaz 
inhibitörleri (MAOI), mekanizma 
esas.Iı, geri diinüşümlü, geri dö
nüşümsüz 

Geliş tarihi 
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: 28.9.1995 

Depresyon günümüzde sık rastlanan bir psikiyatrik 

hastalık olup, tedavisi için geliştirilen yeni ilaçlara 

rağmen, hala önemli bir sağlık problemi olmaya 

devam etmektedir. 

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) depresyon 

tedavisinde 30 yılı aşkın bir süredir kullanılagelen 

ilaçlardır. Bu grup ilaçlar 1950'lerin sonlarında an

tidepresan olarak tedaviye sokulmalarını takiben 

gözlenen hepatoksisite, tiramin içeren yiyeceklerle 

ve başka tip ilaçlarla birlikte alındıklarında mey

dana gelen hipertansif krizler ve kümülatif etkiler 

gibi yan etkilerinden dolayı klinik kullanımlarında 

azalma ve gerileme olmuş, fakat son yıllarda bu 

ilaçlara olan ilgi yeniden artmıştırl. Bunun en 

önemli nedeni peptit kimyası ve gen teknolojisi 

alanlarındaki gelişmeyle birlikte MAO enziminin 

yapısı ve fonksiyonu hakkındaki bilgilerin artması, 
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New Developments in Monoamin Oxidase Inhibitors 

Summary: Depression is a psychiatric disorder, whose 

pathogenesis is not clarified yet. One of the approaclıes used in 

depression therapy is inhibition of monoamine oxidase. MAO 

inhıbitors (MAOI) slww their effect by elevating the brain levels 

of catecholamins and 5-0H tryptamine. This group of drugs 

were introduced into therapy in 1950's, but were drawn back 

due to their side efiects. Today, owing to the development of new 

reversible drugs with less side effects, this group of MAOI's 

hüve gained importance again. In this revie:w, after briefly 

introducing the structure, anatomical distribution and 
enzyme-substrat interadion of MAO, known mechıınism of 

adion of classical MAOl's were summarized while new 

generation MAOl's were reviewed. 

&y words : depression, enzyme, monoamine oxidase 
inhibitors (MAOI), mechanism-based, 
reversible, irreversible 

MAO'nun MAOA ve MAOB olarak adlandırılan ve 

yapısal farklılıklar gösteren en az iki izoenziminin 

bulunmasıdır2. Böylelikle nonselektif ve geri dö

nüşümsüz birinci jenerasyon MAOI'nin yerine ti

ramin içeren yiyeceklerle etkileşme sonucu hi

pertansif etki meydana getirmeyen selektif, geri 

dönüşümlü bileşiklerin geliştirilmesi yönündeki 

çalışmalar yoğu.nlaşmış ve bu grup ilaçlar yeniden 

güncelleşmiştir. MAOA'ya selektif inhibitörler dep

resyon tedavisinde önem kazanırken, MAOB in

hibitörleri de Parkinson tedavisinde umut verici 

ilaçlar olarak tedaviye girmişlerdir3,4. 

2. Monoamin Oksidazın Yapısı, Anatomik Da

ğılımı, Fonksiyonu ve Enzim-Substrat İliş

kileri 

Monoamin oksidaz [MAO: Monoamine: Üz oksido 

reduktaz (deamine edici) E 1.4.3.4] flavin-adenin di

nükleotid (FAD) taşıyan bir enzimdir. Dış mi

tokondriyal membrana bağlı olarak bulunur. c

DNA klonlama çalışmaları sonucunda MAO en-
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ziminin MAOA ve MAOB olarak isimlendirilen iki 
formunun olduğu ve bunların amino asit sı
ralamasının %70 benzerlik gösterdiği bulunmuştur. 
MAOA 527, MAOB 520 amino asitten oluşur. 
Amino asit sırasındaki üç polipeptit bölgesi ça
lışılan türlerdeki iki alt form arasında yüksek 
amino asit benzerliği gösterir. Bu benzerliklerden 
birincisi enzimin N-terminaline yakın adenozin di
nükleotid bağlanma bölgesinde görülür ve flavin
adenin dinükleotidin (FAD) enzimin aktif bölgesine 
bağlanmasını sağlar. İkinci benzerlik C terminaline 
doğru lokalize olan FAD kısmındadır. Bu kısım fla
vin kofaktörüne kovalent bağlanan sisteini. içerir 
(Şekil 1). Benzerlik gösteren bir üçüncü sıra daha 
vardır. Ancak fonksiyonu bilinmemektedir. 

Şekil ı. insan MAOA ve MAOB'sinde aynı olan FAD-peptit 
kısmı ve bu yapıya sisteinden kovalent bağlı FAD'nin 
kimyasal yapısı. 

İki izoenzimde de, aktif bölge; prostetik grup flavin
adenin dinükleotidin (FAD) bağlı olduğu pen
tapeptitdir [Ser-Gly-Gly-Cys(FAD)-Tyr]S. Ayrıca bu 
pentapeptidden ayrı olarak aktif bölgede histidin6, 
lisin6, sistein7 ve. bir karboksil grubunun ge-

rekliliğine dair kanıtlar vardır. Mekanizma esaslı 
inhibitör olan 1-fenil-siklopropil aminin aktif bölge 
sisteini ile kovalent bağ yapması sisteinin önemini 
destekler bir bulgudur7. Son zamanlarda MAOA 
için 389, MAOB için ise 390'ncı pozisyonda bulunan 
sisteinin enzimin katalitik mekanizmasında öneınli 
bir rol oynadığdleri sürülmüştür8. 

Yapılan çeşitli histokimyasal, immünohistokiın
yasal ve otoradyografik incelemeler MAOA ve 
MAOB'nin MSS'nin ve periferal organların farklı 
hücre populasyonlarında (örneğin plasentada ve 
bağırsakta MAOA baskın iken9 kan plateletlerinde9, 
lenfositlerde9 ve kromofin hücrelerindelO MAOB 
baskındır.) mevcut olduğunu ve farklı anatomik da
ğılım gösterdiğini ortaya çıkarmışhr (Tablo 1). 

MAOA ve B nöroaktif ve vazoaktif aminlerin ok
sidatif deaminasyonunu, ksenobiyotilderin ise (Ör: 
1-metil-4-fenildihidropiridin (MP1P)) ok
sidasyonunu katalize eder. Bunlar için asıl sübs
tratlar klasik nörotransmitterler olan 5-HT, DA, NA 
ve AD'dir. Bugün monoamin oksidaz sübstratlarını 
MAOA ve MAOB'ye spesifiklik yönünden kesin 
olarak ayırmak zordur. Çoğu doğal sübstrat her iki 
MAO tarafından da metabolize edilir. Çünkü ko
faktör kısım her iki MAO formunda da benzerlik 
gösterir dolayısıyla susbtrat spesifikliğinden so
rumlu olan yapısal farklılıklar muhtemelen pro
teinlerin diğer böigelerindedirll. Bundan dolayı 
sübstratlar; MAOA sübstratları (5-HT), MAOB sübs
tratları (feniletil amin ve benzil amin) ve karışık 
olanlar ( tiramin ve dopamin) şeklinde ancak kaba 
bir şekilde sınıflandırılabilir. 

Tablo 1: MAOA ve MAOB'nin SSS'deki dağılımı 

MAOA MAOB 

5-Hidroksitriptamin (5-HT) - + 
Noradrenalin (NA) + -

NÖRONLAR Adrenalin (AD) + ? . 

Dopamin (D) +* -
Histamin (H) ? + 

GLİAL HÜCRELERİ + + . 

oı. MAOA sadece nöromelatonin içeren nöronlarda küçük bir oranda.mevcuttur. 
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Bu bahsedilen sübstraılar dışında MAOA ve 

MAOB farklı kimyasal yapıya sahip primer, se

konder ve tersiyer aminleri de okside edebilir. 

Bunun ilginç bir örneği MAOB tarafından ok

sitlenerek Parkinson hastalığına benzer bir sendrom 

meydana getiren MPTP'dir. MPTP ve onun birkaç 

türevi MAOB'ye selektif sübstrallardır12. MPTP 

önce MAOB tarafından 1-metil-4-fenil-dihidropiri

dinyuma (MPDP+) oksitlenir. Daha sonra ya spon

tan olarak ya da enzimin yaphğı ikinci bir· ok

sidasyon ile toksik metabolit 1-metil-4-fenilpiri
dinyuma (MPP+) dönüşür9,13 (Şekil 12). MPP+ aktif 

olarak dopamin uptake sistemi ile dopaminerjik nö

ronlara alınır ve mitokondride birikerek hücre so

lunumunu bozar. MPTP'nin MPP+'ye oksidasyonu

nun esas olarak astroglial hücrelerde oluştuğu gös
terilmiştir 14. 

MPTP MPDP + MPP + 

MAO-B 

Şekil 2: MPTP'nin MAOB tarafından oksidasyonu 

Bilindiği gibi MAO, nörotransmitterlerin ve diğer 

endojen monoaminlerin deaminasyon reaksiyonunu 
aşağıdaki genel denkleme göre katalize eder. 

R-CH2-NH2 +Üz ----> R-CHO + H202 + NH3 

MAO tarafından katalize edilen bu reaksiyon Şekil 

3'de görüldüğü gibi üç basamaklıdır ve kimyasal 
mekanizması (Şekil 4'de) şu şekilde açıklanmışhr. 

Bu reaksiyonda, sübstrattan enzime iki defa elekt- -
ron transferi o!ur15. Silverman ve arkadaşlarının 

ileri sürdüğü mekanizmaya göre önce sübstrahn 
amino grubundan, enzimin flavinine bir elektron 

transferi ile amin radikal katyonu oluşur (A). Bura

dikal cx proton kaybı ile karbon radikalini oluşturur 

(B). Daha sonra ikinci bir elektron transferi veya 

aktif bölge radikaliyle olan birleşmeyi takiben de ~ 

1-) E-FAD + R-CHz-NHz 

2-) R-CHz=NHz + HzO 

3-) E-FADHz + o2 

E-FADHz + R-CH2=NH2 

R-CHO + NH3 

Şekil 3: MAO tarafından katalizlenen reaksiyon 

A 

,R1 
R-CHO + NH 

'R2 

">o 

n c 
FlH2 Fiti 

Şekil 4:MAO'ın süsbtrat oksidasyonunda ileri sürülen kimyasal 
mekanizma. 

eliminasyon ile iminyum ürünü oluşur (C). Bu ürün 

spontan olarak amonyak veya primer amin çı

kışıyla, aldehitle hidroliz olur. Bunu FAD'nin mo

leküler oksijen tarafından yeniden oksidasyonu 

izler8 (Şekil 4). 

MAO'nun sübstratlan ile etkileşimini ste

reokimyasal yönden incelemek amacıyla yapılan ça

lışmalar reaksiyonun ikinci basamağının (B) yani 

azot atomuna komşu proşiral' metilen grubundan 

hidrojen kopmasının önemli olduğunu ve bu hid

rojenlerden hangisinin öncelikli olarak kopacağının 

bunların konfigürasyonu ile tayin edildiğini gös

termiştir. Yu ve arkadaşları sübstrat olarak benzi! 

amin veya dopamin kullanarak yaptıkları ça
lışmada MAOA ve MAOB'nin aynı stereospesifiteyi 

gösterdiğini yani pro-R-hidrojenin her iki MAO 

formu tarafından da koparhldığını (HR, Şek. 4) tes

pit etmişlerdirl6. MAO sübstratlarında cx-hidrojen 

atomlarından birinin bir metil grubuyla sübs

titüsyonu bu sübstratlan kompetetif inhibitörlere çe

virir. örneğin selektif MAOB sübstrah ~

feniletilaminin Hs hidrojeni yerine, bir metil grubu 

sübstitüsyonu MAOA inhibitörü amfetaminin S 

enantiomerini oluşturur ki bunun da R enan

tiornerinden daha güçlü MAOA inhibitörü olduğu 

bulunmuştur17. Buna karşın her iki enantiomerin 

Proşiral : Farklı gruplarla sübstitüe ve bir tanesi aynı grupla 
yer değiştirdiğinde asimetrik merkez oluşturan, en 
fazla iki hidrojen atomu taşıyan gruplara proşiral, 
bu hidrojenlere de proşiral hidrojen denir. 
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MAOB'ye karşı inhibitör güçleri aynıdır. Selektif 
MAOB sübstratı benzi! aminde ise HR hidrojeni ye
rine metil grubunun bağlanması ile oluşan R enan
siyomeri, S enansiyomerinden daha güçlü MAOA 
ve MAOB inhibitör etki oluşturur18. 

Bu sonuçlar MAOA ve MAOB'nin aktif bölgesinin 
stereospesifik özelliğinin yanısıra N atomu ile aro
matik halka arasındaki uzaklığın da bu reaksiyonu 
etkilediğini gösterir. 

MAO ile ~ pozisyonunda asimetrik merkez taşıyan 
sübstratlar arasındaki etkiİeşimi incelemek ama
cıyla ~-feniletanol aminlerin R ve S enantiomerleri 
kullanılmış ve yapılan bu çalışmada, Williams 
MAOB'nin her iki enantiomeri de oksitlemesine kar
şın MAOA'nın sadece R formu üzerinde etkili ol
duğunu göstermiştir5. Bu sonuçlar MAOA'nm aktif 
bölgesinin aralkilamin sübstratlanrtdaki ~ kar
bonuna karşılık gelen pozisyonlarının sterik en
gellere sahip olduğunu aynı şeyin MAOB için mev
cut olmadığını göstermektedir. 

3. MAO İnhibitörleri 

Monoamin oksidaz inhibitörleri, dopaminerjik, se
ratonetjik ve noradrenetjik sınır uçlarındaki 
MAO'yu inhibe ederek, bu nörotransmitterlerin yı
kımını azaltır ve sonuçta bunların intranöronal dü
zeyini arttırır. Böylelikle bu nörotransmitterlerin 
daha büyük bir miktarının nöronun dışına diffüze 
olduğu ve postsinaptik reseptör yöreleriyle et
kileştiği dolayısiyla depressif durumlardan so
rumlu nörotransmitter eksikliğinin giderildiği dü
şünülmektedir. 

Aşağıda geri dönüşümsüz ve geri dönüşümlü yeni 
jenerasyon MAO inhibitörlerinden bahsedilmiş, ay
nca klasik inhibitörler kısaca özetlenmiştir. Bu bi
leşikler Tablo-2'de toplu halde görülmektedir. 

3.1. Geri Dönüşümsüz MAO İnhibitörleri 

Geri dönüşümsüz MAO blokerleri "mekanizma 
esaslı" inhibitörler sınıfına aittir19. Bu bileşikler 
enzim tarafından sübstrat olarak tanınırlar ve aynı 
mekanizma ile aktif ara ürüne dönüşürler. Bu ara 
ürünler de kararlı kovalent ürün oluşturmak üzere 
enzimin aktif bölgesi ile reaksiyona girerler. Bundan 
dolayı mekanizma esaslı inhibitörlerin tasarımında 
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Tablo 2. MAO inhibitörleri 

NON-SELEKTİF MAOA-SELEKTIF 
lproniazid (1) LY 5164 (1) 
İsokarboksazid (İ) Klorjilin (!) 
Fenelzin (!) MDL 72394 (!) 

Tranilsipromin (!) Moklobernid R) 

SR 95191 (R) 

Ro41-!049 (R) 

Brofaromin (R) 

Toloksaton (R) 

Cimoksaton (R) 

Hannalin (R) 

Amiflarnin (R) 

BW 1370087 (R) 

I = İrreversibl (Geri dönüşümsüz), 
R = Reversibl (Geri dönüşümlü) 

MAOB-SELEKT!F 
LY 54761 (!) 

Parjilin (1) 

L-Depreoil (!) 
AGN 1135 (İ) 

MKL 72145 (!) 

MDL 72974 A (!) 
Ro 16-6491 (R) 

Ro 19-6327 (R) 

Almoksaton (R?) 

. 

kataliz mekanizmasının bilinmesi çok önemlidir. 
Çoğu durumda bu tip inhibitörler ilk olarak ko
valent olmayan bağ oluşturmak üzere kompetetif 
şekilde enzimle etkileşir. Takiben enzim, kataliz hı
zına ve bunun sonucu kovalen ürün oluşumuna 
bağlı olarak aktif ara ürün tarafından zamana bağlı 
olarak inaktive edilir. İnaktivasyon geri dö
nüşümsüz olduğu için katalitik aktivitenin geri ka
zanılması enzimin in vivo yeniden sentezlenmesine 
bağlıdır. 

k ki~ EY 
kat ııo EX E+ 1 

~ 
E+P 

Şekil 5.Mekanizma esaslı inhibitörlerin enzim inhibisyon yolağı 

El : İlk nonkompetetif kompleks (kovalen olmayan) 
EX : Aktif enzim inhibitör kompleksi . 
EY : Çeri dönüşümsüz kompleks (kovalen) 
P : Urün 

Geri dönüşümsüz inhibitörlerin plazma kon
santrasyonu ve farmakolojik etkisi arasında hiçbir 
korelasyon bulunamamıştır. Bundan dolayı geri dö· 
nüşümsüz MAO inhibitörlerinin kümülatif etkisi 
bunların tekrarlanan uygulamalarına bağlanabiJir20. 

Geri dönüşümsüz MAO inhibitörleri 4 ana kimyasal 
grupta "incelenebilir. Bunlar: 
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ı -Hidrazin Türevleri 

2 - Siklopropilamin Türevleri 

3 - Proparjilamin Türevleri 

4 - Allilamin Türevleri'dir. 

Ayrıca MAO'nın bazı sübstratları örneğin MPTP ve 

türevleril3, 2-feniletilamin21 ve milacemid22 aynı za

manda enzimin geri dönüşümsüz inaktivatörü ola

rak da fonksiyon gösterir. 

3.1.1. Hidrazin Türevleri 

Hidrazin türevleri MAO inhibitörlerinin klasik sı

nıfını oluşturur. Bu grubun prototipi iproniazidtir 

(N'-isonikotinoil-N2isopropilhidrazin). İproniazid 

aslında tüberkülostatik olarak geliştirilen ancak 

sonradan Marsilid® ticari adı ile tedaviye giren ilk 

modern antidepresandır6. Daha sonra bu yapıyı ta

şıyan fenelzin (Nardil), isokarboksazid (Marplan®), 

nialamid (Niamid®) gibi diğer antidepresanlar ge

liştirilmiştir (Şekil 6). Bütün bu ilaçlar MAO alt tip

lerine çok az veya hiç seçici değildirler. Hidrazin tü

revlerinin kullanımı hepatotoksisite yapmaları ve 

peynir reaksiyonuna (cheese effect) sebep olmaları 

nedeniyle kısıtlanmışhr6. 

2 - Pirazolin türevi bileşikler, hidrazin yapısını hal

ka içinde taşıyan bileşiklerdir. Bu bileşiklerin bi

yolojik aktiviteleri üzerinde yapılan çalışmalar, 

. bunların antidepresan etki gösterebileceklerini or

taya koymuştur23-25. Diğer taraft?.n Parmar ve ar

kadaşları bu bileşiklerin bazılarının MAO inhibitör 

etkileri olduğunu göstermişlerdir"6. 

Yeşilada ve arkadaşları ise daha önceki ça

lışmalarında sentezledikleri pirazoline kondanse 

siklohekzan halkası taşıyan, 8-tiokarbamoil-7,8-

diazabisiklo (4.3.0] non-6-en türevlerinin yüksek an

tidepresan etki gösterdiğini (behavioural despair 

test ile) bulmuşlar ve ilave olarak yeni sentezlenen 

5-metil-8-tiokarbamoil-7,8-diazabisiklo (4.3.0] non-

6-en türevlerinin antidepresan27 ve MAO inhibitör 

etkilerini incelemiş ve marjinal MAO inhibitör etki 

bulmuşlardır28. Ayrıca bu bileşiklerden yük§ek an

tidepresan etki gösteren 5-benziliden-8-etiltiokarba

moil-7,8-diazabisiklo [4.3.0) non-6-en bileşiğinin 

stereokimyasının aydınlahlması için X-ışınları kris

talografik çalışmaları yapılmış _olup29, gerek diğer 

bileşikler gerekse bu bileşiğin stereokiınyası ile an-

tidepressan ve MAO inhibitör etkileri arasındaki ka

litatif ve kantitatif ilişkileri araşhrma çalışmaları 

devam etmektedir. 

lpronia>:ld 

o-NH-NH2 Fenilhidra~irı 

Şekil 6: Bazı hidrazin türevlerinin kimyasal yapısı 

MAO'ın fenilhidrazin tarafından inaktivasyon me

kanizması iki basamaklıdır (Şekil 7). İlk olarak in

hibitör, MAO tarafından fenildiazene dönüştürülür. 

Oluşan fenildiazen oksitlenmiş FAD'nin iso

alloksazin halkasının dördüncü karbonu (4a) ve en

zimin aktif bölgesindeki sistein ile de kararlı ko

valent bağ oluşturur9. 

f"""Y """'" . v 

Fi Fi" 

\___) ()"""'" 
Fenildiazerı 

R 

E-..yy"yy 
+ ~~NH 

ı EloktrofiUk kabm 

R 
1 E,n: 
H 

?' 

Şekil 7: Hidrazin Türevlerinin MAO'ı lnhibisyon Yolağı 

3.1.2. Siklopropilaınin Türevleri 

Tranilsipromin (2-fenilsiklopropilamin=Parnate®) 

kimyasal yapı bakımından amfetamine benzeyen 
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bir inhibitör olup bu grup MAO inhibitörlerinin 
prototipidir. Tirarninin kan basıncını arttırıcı et
kisini güçlendirir ve indirekt sempatomimetik etki 
gösterir. Bunu ya direkt olarak ya da amfetamine 
dönüşmek suretiyle yapar6. 

Bunun dışında, MAOA ve MAOB'ye farklı se
lektivite gösteren N-siklopropil arilalkilaminler de 
sentezlenmiş; biyokimyasal, farmakolojik ve klinik 
özellikleri incelenmiştir6. Bunlar arasında Ly 54761 
tercihli olarak MAOB'yi inhibe ederken, Ly 51641 
MAOA'yı inhibe eder (Şekil 8)6. 

Tranilsipromin 

ly 51641 

Ly 54761 

1-Fenilsiklopropilamin 

Şekil 8: Siklopropil amin türevlerinin kimyasal yapısı 

Silverman ve arkadaşları yapmış oldukları bir seri 
çalışmada siklopropilaminlerin MAO'yu yapılarına 
bağlı olarak farklı kimyasal mekanizmalarla inhibe 
edebileceklerini göstermişlerdir. Örneğin iyi bilinen 
bir MAOA inhibitörü olan tranilsipromin için Sil
verman tarafından ileri sürülen mekanizmaya göre 
siklopropil zinciri homolitik olarak açılır, meydana 
gelen radikalik ara ürün, aktif bölgenin bir ami
noasidi ile reaksiyona girer (sisteinden oluşan tiil 
radika!i)3D (Şekil 9). Buna karşın N-(l-metilsiklo
propil) benzilarninin aynı mekanizmaya göre olu
şan radikalinin flavinin 5 nolu azotu ile kararlı ko
valen bir bağ yaptığı gösterilmiştir31. 1-fenilsik
lopropil amin ise ilginç bir özellik gösterir. Şöyle ki 
bu bileşik sistein ile geri dönüşümlü, flavinin 5 
nolu azotu ile ise kararlı ve geri dönüşümsüz bir 
ürün meydana getirir. Bu ürünler 7:1 oranında olu
şur7,3. 
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Tranilsipromin 

Şekil 9: Siklopropilamin Türevlerinin MAO'ı inhibisyon yolağı 

3.1.3. Proparjilamin Türevleri 

Proparjilarnin veya asetilenik türevler en çok ça
lışılan geri dönüşümsüz MAO inhibitörleridir (Şekil 
10). İlk geliştirilen bileşik olan parjilin (N-benzil-N
metilproparjilamin, Eutonyl®) tercihen MAOB'yi in
hibe eder. Kloıjilin ve L-Deprenyl'in enzimlere olan 
seçiciliği hem ilk kompetetif enzim inhibitör et
kileşmesine (nonkovalen) hem de geri dönüşümsüz 
ürün oluşma oranına bağlıdıı-33. Bu grup bi
leşiklerde geri dönüşümsüz MAO inhibitör etkinin 
görülebilmesi için, asetilenik grubun arnino grubuna 
göre p pozisyonunda olması gerekir6. Ayrıca yapılan 
yapı-aktivite çalışmalarında, N-metil grubunun bir 
hidrojen atomu, bir etil grubu veya bir proparjil 
grubu ile yer değiştirdiği zaman MAO inhibitör ak
tivitenin ortadan kalktığı, proparjil grubunun 3-
butinil, N-siyanometil veya allil grubuna olan mo
difikasyonunun da inhibitör aktiviteyi yok ettiği bil
dirilmiştir. İnhibitör gücün aynı zamanda alkil gru
bunun zincir uzunluğuna ve terminal veya a karbon 
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atomunun sübstitüsyonuna bağlı olduğu da göz
lenmiştir34. Proparjilaminler ile MAOA veya 
MAOB arasında oluşan kompleksin yapısı, flavin 
isoalloksazin halkasının 5 nolu azotu ile oluşan bir 
flavosiyanin ürününden ibarettir. Bu bileşiklerin 

MAO enzimini inhibisyonu daha önce verilen 
MAO-sübstrat etki!eşmesine benzer bir mekanizma 
ile meydana ge!ir35 (Şekil 11). Şekil lO'da proparjil 
grubu taşıyan değişik selektivite ve güçte MAO in

hibitörleri verilmiştir. 

H 

o-CH2-\_, CH3 
,~.-cH2-cı===cH CH3 

WNH-CH2--CH 

Parjilin 

Klorjilin · 

Selejilin (!-deprenil 

AGN1135 

Şekil 10: Proparjilamin türevlerinin kimasal yapısı 

! 
[ H=~cH2'"İ.i;::~H3]- [Hc...,-c-·cH-i.i;::~H3]-[ı:ıc"'"'c-cH2'"N:::~H3 ] 

"" l H~c=cH-ı.'CH3 
6 . 'A 

l 
E:AP"f>!IOt~in 

R"o Rıbttif-5'-k»f<lt 

A. C6H5CH2 (proporN) 

:l,4 Cl2C6H50(CH2)3 (Klorjlln) 

Şekil 11: Proparjilamin türevlerinjn MAO'ı i.nhibisyon yolağı 

3.1.3.1. Klorjilin: (N-metil:N-proparjil-3-(2,4-diklo
rofenoksi) propilamin). Bildirilen ilk geri dö
nüşümsüz selektif MAOA inhibitörüdür. İlaç kro

nik olarak yüksek dozda verildiği zaman B formunu 
da inhibe eder6. 

MAO'nun diğer amin sübstratlarmda yapıldığı gibi, 
k!orjilinin propil kısmına N-oı-melil grubunun ge

tirilmesi ile klorjilinden daha güçlü ve daha selektif 
MAOA inhibitörleri elde edilmiş, aynı zamanda bu 
grup geri dönüşümsüz MAO inhibitörlerinin geri 

dönüşümlü inhibitörlere dönüştüğü gözlenmiş

tir35. 

3.1.3.2. L-Deprenil: R(-)-Deprenil (R(-)-N,oı-dimetil

N-propinil benzenetanamin, Selejilin, Eldepryl®, 
Jurnex®) 60'lı yılların ortalarında geliştirilmiş ve 
1972'de selektif MAOB inhibitörü olduğu gös
terilmiştir. Bazı araştırmacılar L-deprenil'in mo
noamin transmitterlerin ve metabolitlerinin se

viyesinde majör değişiklikler yapmadığım36 diğer 

bir grup ise striatal dopamin ve 5-HT seviyesinde 
bir artış olduğunu bildirmişlerdir37. Ayrıca Dep

renil'in hayvanlarda MPTP ile indüklenen Par
kinson benzeri nörotoksisiteyi önlediği gözlenmiş 
ve bu etkiyi MAOB tarafından MPTP'nin MPP+'ye 

dönüşmesini bloke ederek gösterebileceği ileri sü
rülmüştür. Deprenil dopaminerjik nöronları nö
rotoksinlerin toksisitesine karşı korumaktadır. Bu 
nedenle Parkinson tedavisinde kullanılmakta olup, 
ayrıca Alzheimer hastalığında da yararlı olabileceği 
gözlenmiştir38. 

İlaç büyük oranda amfetarnin türevlerine me
tabolize olur. Geniş bir şekilde L-metamfetarnin, L
amfetamin39 ve desmetil deprenil şeklinde atılır. L

Deprenil'in aynı zamanda ratlarda seksüel aktiviteyi 
arttırdığı bulunmuştur40. Bu etki diğer MAOA ve 
MAOB selektif inhibitörleri ile gözlenmediği için 
muhtemelen L-Deprenil'in MAO'ı inhibisyonundan 
ziyade doparnini serbestleştirici ve uptake inhibe 
edici etkisinden dolayıdır. 

3.1.4. Allilamin Türevleri 

Halojen· taşıyan allilaminlerin zayıf, mekanizma 
esaslı MAO inhibitörleri oldukları anlaşıldıktan 

sonra florlanmış allilamin çekirdeği taşıyan birkaç 
türev hazırlanmıştır _(Şekil ·12). Bu bileşikler 

MAOB'ye yüksek seçicilik gösteren geri dö-
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nüşümsüz inhibilörlerdir41. Sentez edilen ilaçlar 
arasında MDL 72.638, MDL 72.145 ve MDL 72.974 
en yüksek B / A seçiciliğe sahip çok etkin bileşik
lerdir. 

MDL 72·345 

F, ,H 

f-O-CH:rCH2-~-CHrNH2 
MDL 72 974 

MDL 7;·638 

MOL 72·392 

MOL 72394 

Şekil 12: Floroallilamin Türevlerinin Kimyasal Yapısı 

3.1.5. Diğer Geri Dönüşümsüz İnhibitörler 

Alifatik aminlerin trimetilsilan türevleri mekanizma 
esaslı MAO inhibitörlerinin yeni ve ilginç bir sı
nıfını oluşturur42. Aromatik a-sililaminler de geri 
dönüşümsüz MAOB inhibitörleridir43. Aynca belli 
organogermanium bileşiklerinin de mekanizma 
esaslı MAO inhibitörü olduğu gösterilmiştir44. 

3.2. Geri Dönüşümlü İnhibitörler 

MAOA ve MAOB'ye seçici etkili geri dönüşümlü 
inhibitör geliştirme çabaları, bu bileşiklerin klinik 
kullanımda, geri dönüşümsüz MAO inhibitörlerine 
göre yan etkileri azaltmaları bakımından üstünlük 
sağlayacağı umuduyla başlatılmıştır. Geri dö
nüşümsüz MAO inhibitörlerinin yan etkileri do
layısıyla klinik kullanımlarının sınırlı olması, araş
tırmacıları MAOA ve MAOB'ye seçici etkili geri 
dönüşümlü inhibitörler geliştirmeye yöneltmiştir. 
Bu çabalar sonucunda geliştirilen geri dönüşümlü 
inhibitörlerin, geri dönüşümsüzlere göre daha gü
venli oldukları ve bunlarla görülen tiramin po
tansiyalizasyonu, kümülatif etki ve kronik te
daviden sonra sefektivitenin kaybı gibi yan etkilerin 
önlenebildiği6 gözlenmiş ve bu bileşikler son yıl
larda yeni jenerasyon MAOI olarak önem ka
zanmıştır. Enzimle nonkovalen olarak etkHeşirler. 
MAO'm geri dönüşümlü inhibitörlere olan afinitesi 
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(Ki: 10-5-ıo-9 M) sübstratlara olandan (Km: lo-4-10-6) 
daha yüksektir. Bu nedenle enzimin. aktif bölgesi 
geri dönüşümlü ve kompetetif MAO inhibitörleri 
tarafından amin sübstratlanna göre daha iyi ta
nınırS. 

!\ /\ 
Cl~CO-NH-CH2-CH2-N\_/O Moklobemid 

o-d-
CN f\ 

NH-CH2 -CHz--N O SR 95191 

N-N \__/ 

Brotaromin 

Be 

Şekil 13: Geri dönüşümlü MAOA inhibitörleri 

3.2.1. Morfolino Türevleri 

3.2.1.1. Moklobemid: (Ro 11.1163, p-kloro-N-(2-
morfolinoetil) benzamid, Aurorix®) 1972'de an
tilipidemik ajan olarak sentezlenmiştir. Ancak hi
perlipemiye karşı etkisiz olduğu ispatlandıktan 
sonra taşıdığı benzamid yapısı sulpirid ve me
toklopramid gibi antipsikotik ilaçları an
dırdığından, nöroleptik olarak denenmiş ve bek
lenildiği gibi dopamin reseptörlerini bloke edici etki 
göstermemiş tersine beyinde HV A düzeyini azalt
tığı gözlenıniştir. Bu bulgu ilacın MAO inhibitörü 
olabileceğini düşündürmüş ve daha sonra zayıf, 
kompetetif MAOA inhibitörü olduğu bu
l unmuştur45. Ancak enzimle etkileşme me
kanizması henüz tam olarak açıklanmamıştır. 
Enzim inhibisyonunun başlaması çok luzlıdır ve 
ilaç in vivo, in vitro deneylere göre daha yüksek po
tansiyel gösterir. Bundan dolayı moklobemidin'in in 
vivo ana bileşikten daha yüksek MAOA afinitesi 
gösteren bir veya daha çok metabolite dönüştüğü 
ileri sürülmüş fakat tanımlanan metabolitelerden 
hiçbiri moklobemidden daha yüksek MAO inhibitör 
etki göstermell)iştir46. Moklobemidin tekrarlayan 
uygulamalarından sonra MAOA aktivitesinin ye
niden kazanılması için gerekli zaman (yarılanma 
ömrü takriben 12 saat) klorjilinde (2 gün) gö
rülenden daha kısadır. Bundan dolayı ilacın geri dö
nüşümlü bir inhibitör olduğu düşünülmüş ve daha 
sonra yapılan deneyler de bunu doğrulamışhr47. 
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Sıçanlara moklobemid uygulanması aynı zamanda 
MAOB'nin de kısmi inhibisyonuna neden oluı:45 ve 
bu özelliğin metaboliti Ro 16-6491'den ileri geldiği 
tespit edihniştir48. 

Moklobemidin MAOA inhibitör etkisi kısa sürelidir 
(8-16s) ve geri dönüşümsüz inhibitörlerin tersine 
kümülatif etki gözlenmez. Hepatotoksisi!e yapmaz. 
Moklobemidin metabolizasyonu oldukça karışıkhr. 
Bileşiğin ancak % l'i değişmeden ahlır, 19 me
taboliti olduğu tespit edilmiştiı:49. Morfolin halkası 
taşıyan benzer bileşiklerde görüldüğü gibi me
tabolizasyon esas olarak ilacın morfolin çekirdeği 
üzerinden yürüyen oksidasyonlar (Morfolino-N
oksidasyon, morfolino-C-oksidasyon), aromatik 
hidroksilasyon ve deaminasyon reaksiyonları ile 
meydana gelir. İfrah edilen esas metabolit morfolin 
halkasının degredasyon ile açılması sonucu oluşan 
karboksilli asitlerdir(%49). llacın birkaç me
tabolitinin MAO inhibitör aktivilesi araşhnlmış45, 
bunlar arasında sadece morfolino N-oksid (Ro 
12.5637) MAOA inhibitör aktivite göstermiştir. 

Diğer taraftan metabolil Ro 16.3177 ve özellikle pri
mer amin türevi Ro 16.6491 MAOB'nin ex vivo, za
mana bağlı kompetetif inhibitörüdüı:48,50. 

3.2.1.2. SR 95191 

Morfolin çekirdeği taşıyan diğer MAO in
hibitörlerinden olan SR 95191 MAOA'nın selektif in
hibitörüdür. Fakat moklobemid ve simoksaton 
kadar elitin değildir. Ancak bu ilacın dopaminerjik 
sistemi de stimule ettiği gösterilmiştir51. 

3.2.2. 2-Aminoetil Karboksamid Türevleri 

Bu sınıf MAO inhibitörleri moklobernid~ metaboliti, 
ve geri dönüşümlü MAOB inhibitörü Ro 
16.6491'den (N-(2-aminoetil)-p-klorobenzamid) ha
reketle sentezlenrniştir. Bu bileşik üzerinde yapılan 
yapı-aktivite çalışmaları, 2-aminoetil karboksarnid 
yan zincirindeki modifikasyonların MAO inhibitör 
özelliği önemli oranda azalthğım44 ve aromatik çe
kirdeğin farklı sübstitüsyonlannın MAOA ve 
MAOB'ye olan selektiviteyi ve afiniteyi büyük oran
da etkilediğini göstermiştir. Bundan dolayı feni! 
halkasının piridinle yer değiştirmesi (Ro 16.6491 ~ 
Ro 19.6327'i verir ki) MAOB'ye seçiciliği ve etkinliği 
arthrır. Diğer taraftan büyük gruplar taşıyan bir 
aromatik yapının varlığı ise seçiciliği MAOB'den 

MAOA'a doğru değiştirir. Bu kimyasal sınıfın tü
revleri arasında Ro 41.1049 (N-(2-arninoetil)-5-(m
florofenil)-4-tiazolkarboksamid MAOA'ya en yük
sek afiniteyi ve selektiviteyi gösteriı:48,52. MAOA ve 
B'ye selektif 2-aminoetil karboksamidlerin MAO alt 
tipleriyle etkileşme mekanizması üzerindeki ça
lışmalar bu inhibitörlerin enzimler için sübstrat rolü 
oynadiğım göstermiştir53. Bazı bulgular 2-
Aminoetil karboksamid türevlerinin ımın tü
revlerine dönüştüğünü, fakat bu iminlerin normal 
sübstratlarda olduğu gibi !uzla aldehide hidroliz 
olmak yerine, enzimin aktif yöresiyle geri dö
nüşümlü bağlandığım göstennektedir6 (Şekil 15). 
Fakat enzim inhibitör bağlarının kovalen mi non
kovalen mi olduğu bilinmemektedir. 

Ro 41-1049 

Ro 19-6327 

Şekil 14: 2-Aminoetil Karboksamid Türevlerinin Kimyasal Yapısı 

;;o==!=: El 

Şekil 15: 2-Aminoetil Karboksam.id Türevleri tarafından 

MAO'ın pseudosübstrat inhibisyonu. 

Ro 19.6327: Bilinen en güçlü ve en selektif MAOB in
hibitörü, Ro 19.6327 (N-(2-aminoetil)-5-kloro-2-

piridin karboksamid Lazabernid®)dif54. Bu ilaç nö
rodejeneratif hastalıklarda MAOB'nin rolünü in
celemekte kullanılan, Alzheimer ve Parkinson gibi 
hastalıkların tedavisi ve önlerırnesinde MAO in
hibisyonun sonuçlarım aydınlahnada yararlı ola
bilecek yeni ve spesifik bir ilaçm55. Yan zincirde ya

pılabilecek değişikliklerin çok kısıtlı olması, bu 
bileşiğin inhibitör aktivitesinin molekülün bu kıs

mından kaynaklandığım göstermektedir. Primer 
amin grubu enzim ile sübstrata benzer bir şekilde 

etkileşirken, arnid grubunun inhibitör etkiden so
rumlu olduğu ve inhibisyonun mekanizma esaslı 

olabileceği düşünülmektedir9. 
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3.2.3. füofaromin 

Brofarornin (4-(5-rnetoksi-7-brorno-benzofuran-3-il) 
piperidin, CGP 11305A, Consonar®) kısmen 

MAOA'ya seçici etki gösteren, geri dönüşümlü bir 
inhibitördür56. İlacın tekrarlanan dozları kümülatif 
etki oluşturmaz57. Brofarominin bir diğer etkisi de 
nörona! 5-HT'nin uptake sistemini engellemesidir. 
Bu etkiyi göstermesi için gereken doz MAOA'yı 
bloke etmek için gerekenden 30 kez daha fazladır. 
Bundan dolayı araşhrmacılara göre hem MAOA in
hibisyonu hem 5-HT uptake inhibisyonu ilacın kli
nik profilini oluşturabiJir58. Diğer brofaromin ben
zeri bileşikler de aynı çift etkiye sahiptir. Şöyle ki 
CGP 6085A MAOA üzerine zayıf etkili, güçlü bir 5-
HT uptake blokörüyken, CGP 4718A'nın her iki 
özelliği benzer güçte gösterdiği bulunınuştur6. İla
cın metabolizasyonu esas olarak aromatik metoksi 
grubunun 0-demetilasyonu, takiben de 0-
glukronat oluşum.ı ile meydana geJir59. Aynı za
manda piperidin halkası da oksidasyona uğrar. Bi
leşiğin sadece %2'si idrarla değişmeden ahJır60. 

3.2.4. Oksazolidinon Türevleri 

Çok sayıda oksazolidinon türevi hazırlanmış (Şekil 
16) ve bu türevlerin 5. pozisyonundaki sübstitüs
yonlarınm bileşiğin mekanizma esaslı bir inhibitör 
olup olmadığını belirlediği ve bu inhibitörlerin se
çiciliğinin ve gücünün bu pozisyondaki şiraliteden 
büyük oranda etkilendiği bulunmuştur5(Şekil 17). 

Şekil 17'de görüldüğü üzere X=OH veya OCH3 ol
duğunda R enantiomeri S enantiomerinden daha 
güçlü MAOA ve JV!AOB inhibitörüdür. İki enan
tiomer arasındak,i güç farkı MAOA'da daha yük
sektir. Bundan dolayı ~ pozisyonundaki şiraliteden 
MAOA inhibitörleri daha çok etkilenir. Bunların R 
enantiomerinin noradrenalin ve ~-feniletanolaminin 
izomerleri ile aynı absolü konfigürasyona sahip ol
ması da ilginçtir. Şekilden de görüldüğü gibi hem 
inhibitör hem de sübstratların R formlarında, ~ po
zisyonundaki karbon atomu aynı uzaysal konumda 
bir oksijen ile sübstitüte halde bulunur5. 

Y sübstitüentinin elektronik etkisi de MAO alt form
larına olan selektiviteyi etkilemektedir. X=OH, 
Y=Cl türevi daha güçlü MAOB inhibitörüyken 
Y=CN türevi selektif MAOA inhibitörüdür. Y= Cl 
türevinin S enantiomeri R enantiomerinden daha az 
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Şekil 16. Oksazolidinon Türevlerinin Kimyasal Yapısı 

"' 
'~,-0-~x 

'" ~) 

(2•) (2c) 

(2b) (2d) 

Şekil 17. Oksazolidinon ve a-metl oksazolidinon türevlerinin 
absolü konfigürasyonu 

güçlü, fakat daha selektif MAOB inhibitörüdür, bu 
bulgu oksazolidinon türevlerinin MAOA tarafından 
tanınınasında ~ pozisyonundaki R konfigürasyonu
nun önemini vurgulamaktadır5. 

MAO tarafından inhibitörlerin tanınmasında cx ve~ 
pozisyonlarındaki sübtitüentlerin etkisini incelemek 
amacıyla cx pozisyonuna metil grubu getirilmiş böy
lece 2. bir asimetrik merkez ve 4 izomer oluş

turulmuştur5. 

X = OCH3, Y = CN olduğunda stereoizomerlerin 
eritro karışımının (2a ve 2b) MAOA'yı daha çok 
olmak üzere her iki formu da inhibe ettiği, treo ka-
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rışımının (2c ve 2d) ise bu aktiviteden yoksun ol

duğu görülür. Normetilli türevin R enantiomeri S 

enantiomerinden daha güçlü MAOA inhibitörü ol

duğuna göre eritro kanşm.ın R, S enantiomeri de 

(2a) muhtemelen S, R formundan (2b) daha güçlü 

MAOA inhibitörü olacakbr. 

Y = Cl, X = NHCH3 olduğunda ise, R, S formun (2a) 

tercihli olarak MAOB'yi inhibe ettiği bulunmuştur. 

Dolayısıyla X ve Y sübstitüenlerinin karakterinin 

MAO'nun alt formları tarafından molekülün ta

nınmasını büyük oranda etkilediği söylenebilir. 

MAOA ve MAOB'ye en selektif ve güçlü türevler, 

amin sübstratlarında metil grubu, enzim tarafından 

koparblmayan protonun yerine girdiği zaman ve p 
karbonunun absolü konfigürasyonu R olduğu 

zaman gerçekleşir. 

- 'co if
. ,,,. / 
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Şekil 18: MAO'nun oksazolidinon türevleri tarafından inak
tivasyon mekanizması 

Bu mekanizmaya göre bu tür bileşikler MAO için 

sübstrat rolü oynarlar ve aynı mekanizma ile ok

sitlenirler. Bu şekilde oluşan karbon radikali iki 

farklı yoldan enzimi inaktive ederken (a,c), bir ta

raftan da dekarboksilasyon ile metabolize olur(b). 

Şekil 18'den de görüldüğü gibi a yolağmda, en

zimin aktif bölge radikali ile inhlbitörün karbon ra

dikali bireşir, b yalağında ise aynı radikal imin ya

pısına oksitlenerek enzim tarafından nükleofilik 

saldırıya uğrar. Böylelikle 9 numaralı ürün oluşur. 

Bu ürün MAO sübstrat etkileşimi sonucu oluşan 

bir ara ürün gibidir, fakat sübstrabn ara üründen 

farkı, kararlı olmasıdır61. Bunun nedeni ise ok

sazolidinon halkasındaki heteroatomlann elektron 

çekici özelliğinin; ürünün sp3 hlbridizasyonunu sta

bilize etmesine bağlanmışbr. Bunun sonucunda ok-

sazolidinon halkasının inaktivasyon için gerekli ol

mayabileceği düşünülmüş ve uygun lakton ve lak

tam yapısında bileşikler sentezlenip, MAO inhibitör 

etkiye sahip olduğu gösterilmiştir61,62. Aynca bu 

grup bileşiklerin sekonder amin türevleri 

MAOB'niıi. geri_ dönüşümsüz inhibitörüyken, pri

mer amin türevlerinin geri dönüşümlü olduğu göz
lenmiştir63. 

Oksazolidinon yapısı taşıyan bileşiklerden olan to

loksaton (5-hidroksimetil-3-m-toliloksazolidin-2-on, 

Şekil 16) geri dönüşümlü ve MAOA'ya kısmen se

lektif Humoryl® ticari adı ile piyasaya sunulan bir 

antidepresandıı-64. R enantiomeri daha güçlü olan 

toloksatonun 5. pozisyonundaki hidroksimetil gru

bunun metil ile eterleştirilmesi ve fenil halkasındaki 

metilin siyano grubu ile yer değiştirmesi ile Si
moksaton (MD 780515, 3{4-{(3-siyanofenil)metoksi]}-

5-(metoksimetil)-2-oksazolidinon, Şekil 16) ha

zırlanmışbr. 

MAOA inhibitörü olan Simoksaton'un R enan

tiomeri daha etkindir ve Ki değeri Toloksaton'a göre 

oldukça düşükdür6. Bu bileşiğin ana metaboliti 

olan O-demeti! türevi ise (MD 770-222) MAOA in

hlbisyonuna sebep olur. Diğer bir oksazolidinon tü
revi olan Almoksaton ((MD240928) 3{4-[(3-

klorofenil)metoksi]fenil)-5-[(metilamino)metil]-2-ok

sazolidinon) ise Simoksaton ve Toloksatondan farklı 
olarak oksazolidinon halkasının beşinci po

zisyonunda metilamino grubu taşır ve R kon

figürasyonunda olup MAOB'nin zayıf selektif in

hlbitörüdür. Bunun S enantiomeri olan MD 

240931'nin ise aynı etkinlikte fakat MAOB'ye nis~ 

peten daha az selektif olduğu bildirilmiştir65_ 

3.2.5. Diğer Geri Dönüşümlü MAO İnhibitörleri 

3.2.5.1. et-metil fenilalkilamin türevleri: Bunlar 

basit et-metil sübstrat analoglarıdır ve uzun bir sü

reden beri geri dönüşümlü MAOA inhibitörü ol
dukları bilinmektedir6. Bu sınıf, amfetamin ve ben

zeri bileşikleri kapsar (2-feniletilamin, a-metil 

triptarnin, et-metil benzilamin ve et-metil 5-HT). 

Kompetetif ve geri dönüşümlü inhibitörlerdir. 

Henüz klinik kullanımları yoktur. 

3.2.5.2. Tetrahidro-~-karbolin türevleri ve İso

kinolin alkaloidleri: Tetrahidro-~-karbolin türevleri 

selektif MAOA inhibitörleridir6. Harman ve har-
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malin de bu bileşikler arasında bu alt forma en yük
sek selektiflik gösteren harmala alkaloidlerindendir. 
[3HJ Harman ve [3H] harmalin MAOA'nm farklı 
dokulardaki lokalizasyonu ve tespiti için yapılan ça
lışmalarda selektif bağlanma araçları olarak kul
lanılmaktadır65. Bitki ve memeli isokinolin al
kaloidlerinin de (salsolinol, salsolin, salsolidin) 
MAOA ve MAOB için sübstrat olmayan inhibitörler 
olduğu bildirilmiştir67. Minami ve ark. bu bi
leşiklerin MAO inhibitör etkilerini ve değişik tü
revlerinin yapı-aktivite ilişkilerini incelemişler ve R 
enantiomerlerinin, daha güçlü ve geri dönüşümlü 
MAOA inhibitörü olduklarını bulmuşlardır68. 

3.2.5.3. BW 1370U87: BW 1370U87 (1-etilfenoksantin 
10,10 dioksid) ilginç, yeni ve geri dönüşümlü 

MAOA inhibilörüdür. Antikolinerjik etki gös
termez69. 

3.2.6. Endojen MAO İnhlbilörleri 

Çeşitli hayvan dokuları, idrar ve serebrospinal sı
vıda yapılan çalışmalar sonucu endojen MAO in
hibitör etkinin varlığı gösterilmiş ve tribulin adı ve
rilen bir bileşiğin MAO'nun endojen inhibitörü 
olduğu ileri sürülmüştür6. Daha sonra yapılan ça
lışmalar tribulinin farmakolojik etkisi önceden bi
linen isatin olduğunu göstermiştir7D. İsatin 
MAOB'nin selektif inhibitörüdür ve yapılan in vitro 
çalışmalar çoğu analogunun isatinden daha az et
kili olduğunu ve aromatik halkanın hid
roksilasyonunun inhibitör etkinliği MAOA lehine 
çevirdiğini göstermiştir71. Fakat bu bileşiğin tri
bulinde gözlenen tüm etkHerden sorumlu olup ol
madığı henüz bulunamamışhr. Ayrıca bu grup en
dojen MAO inhibitörlerinin fizyolojik önemini 
ortaya koyacak daha çok sayıda çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

Sonuç 

Geri dönüşümsüz ve spesifik olmayan MAO in
hibitörleri ilk modern antidepresanlardır. Fakat yan 
etkilerinden dolayı tedaviden çekilmişlerdir. Daha 
sonra yapılan çalışmalar MAO enziminin yapısal 
ve fonksiyonel farklılıklar gösteren, MAOA ve 
MAOB olarak adlandırılan iki alt formunun bu
lunduğunu göstermiş ve bu konudaki çalışmalar 
bu alt formlara relatif seçicilik gösteren geri dö
nüşümsüzve geri dönüşümlü inhibitörler üzerinde 
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yoğunlaşmışhr. Enzimi farklı mekanizmalarla in
hibe eden bu inhibitörler farklı kimyasal sınıflara 

dahildirler. Örneğin proparjil ve allilamin türevleri 
enzim ile kovalen mekanizma ile etkileşirken, 2-
aminoetil karboksamitler pseudosübstrat in
hibisyonu, brofaromin ve toloksaton ise kovalent ol
mayan etkileşim gösterirler. Ayrıca elektronik, ste
rik ve stereokimyasal özellikler de inhibitörlerin 
enzimin iki alt formuna seçiciliğinde, geri dö
nüşümsüz veya geri dönüşümlü etkileşimde rol 
oynayan faktörlerdir. 2-Aminoetil karboksamid yan 
zincirindeki modifikasyonların MAO inhibitör özel
liği önemli oranda azalthğı ve aromatik yapının 
farklılaşmasının MAOA ve MAOB'ye olan se
lektiviteyi ve afiniteyi büyük oranda etkilediği göz
lemniştir. Örneğin, fenil halkasının piridinle yer de
ğiştirmesi (Ro 16 6491_,Ro19 6327) MAOB'ye olan 
seçiciliği ve etkinliği arthrırken, büyük gruplar ta
şıyan bir aromatik yapının varlığı ise seçiciliği 

MAOA'a doğru kaydırır. Ayrıca oksazolidinon tü
revlerinin ~ pozisyonundaki şiraliteden MAOA in
hibitörlerinin daha çok etk'lenmesi ve bunların R 
enantiomerinin noradrenelin ve ~-etanolamin ile 
aynı absolü konfigürasyona sahip olması ve daha 
güçlü MAOA inhibitörü olması ilginçtir. Bu
nunyanısıra moklobemid örneğinde olduğu gibi ila
cın metabolitlerinin de farklı seçici özellik ve et
kinlik göstermesi inhibitörlerin geliştirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır (Örneğin moklobemid me
taboliti Ro 16 3177 ve Ro 16 6491 MAOB'yi inhibe 
ederken, Ro 12 5637 MAOA inhibitör etki gösterir). 

Sonuç olarak yeni jenerasyon MAO inhibitörleri ge
liştirme çabaları, nöropsikyatrik hastalıkların te
davisinde yeni olanaklar sağlamanın yanısıra, mo
noamin transmitter sisteminin fizyolojisi ve 
patofizyolojisinin açıklanmasında da önemli rol oy
namaktadır. Ancak iki enzim formunun sübstratlar 
ve inhibitörlerle etkileşme mekanizmalarını açık
lamaya yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağ
men henüz MAOA ve MAOB'ye selektif, güçlü in
hibitörlerin rasyonel tasannunı sağlayacak genel 
kurallar ortaya konamamışhr. 
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