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BlLfMSEL TARAMALAR/ SCIENT!FIC REVIEWS 

3-Benzazepin Türevi Bileşiklerin 
Enantiyomerleri, Metabolizması ve 
Yapı-Etki İlişkileri 

Mutlu Dilsiz A YTEMİR *, Dilek Demir EROL *0 

3~Benzazepin Türevi Bileşiklerin E1Jantiyomerler~ 
Metabolizması ve Yapı-Etkillişkileri . 

Özet : Bu çalışma birçok 3-benzazepin türevi bileşiğin Do
pamin (DA) reseptörleri ile etkileşme! ini kapsamaktadır. 
Tetrahidro-3-benzazepin halka sister :inin fenetilamin is
keletine benzerlik göstermesi ve bu iskelet sisteminin de hem 
doğada hem de birçok ilacın ya ısında yaygın olarak bu
lunması nedeniyle medisinal kim;'anın güncel konuları içinde 
yer almaktadır. Benzazepinler, izoquinolin ailesine ait bi
leşiklerle aynı yapıyı paylaşmaktadırlar. 1960 yılına kadar 
relatif olarak az sayıda 3-benzazepin alkoloidleri belirlenmiş 
ve potansiyel terapotik özellikleri olan 3-benzazepin türevi bi
leşiklerin sentezi üzerinde de az sayıda araştırnıa yapıldığı 
bildirilmiştir. Bu tarihten itibaren ilaç endüstrisi 3-
benzazepinlerin sentezleri ve biyolojik değerlendirilmeleri 

üzerine yönlendirilmiş çalışmalar yapmaya başlamış ve bazı 
türevlerin klinik değerlendirme sürecine aday bileşikler ha
line geldiği gözlenmişdir. Bu alandaki çalışmaların birçoğu 
periferde ve/veya santral sinir sisteminde bulunan DA rew 
septör sistemine az veya çok etkili bileşiklerin kimyası üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu derlemenin amacı, okuyucuya 3-
benzazepin türevi bileşiklerin enantiyomerleri, metabolizma 
ve yapı-aktivite ilişkileri üzerinde 1968 yılından itibaren ya
pılan çalışmaları topluca sunmaktır. 
Anahtar kelimeler: Benzazepin, enantiyomer, adenilat 

siklaz stimülasyonu , renal vazodilatör. 
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İyi bir nöroleptik ajan olarak bilinen ben

zazepinlerin yaklaşık 40 yıldır terapötik etkileri 

üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Benzazepinon 

halkasının bradikardik aktiviteye sahip olduğu keş

fedildikten sonra birçok yeni spesifik bradikardik 

ajanlar sentezlenıniştirl-3. Bu etki moleküler kon-

Enantiomers, Metabolism and Strocture-Activity 
Relationships of 3-Benzazepine Derivatives 

Summary : This study covers the interaction of many 3-
benzazepine derivatives with Dopamine (DA) receptors. The 
tetrah)ıdro-3-benzazepine ring system is of interest /rom a 
medicinal chemistry viewpoint since it incorporates the 
phenethylamine skeleton, which is so common in nlıture and 
in many drugs in a unique and moderately constrained way. 
The benzazepines share this feature with the isoquinoline 
fami/.y compounds. Rekıtively few 3-benzazepine allwloid.s 
have been identifıed and prior to 1960 few investigations of 
the potential therapeutic utility of 3-benzazepine derivatives 
accessible by synthesis had been reported. Since that time, 
research directed to the synthesis and biological evaluation 
of the 3-benzazepines has been carried out in the la
boratories of pharmaceutical industry. Several 3-
benzazepines currently under study are likely candidates for 
clinical evaluation. Much of the research in this area has fo
cused on the chemistry of compounds which interact more or 
less selectively with dopamine (DA) receptor systems in the 
periphery andlor the central nervous systenı. The purpose of 
this article is to review the literature since 1968 and to pro
vide the reader with a current overview of the enantiomers, 
metabolism and structure-activity relationship of 3-
benzazepine derivatives. 
Key words: Benzazepine, enantiomer, adenylate cyclase 

stimulation, renal vasodilator 

formasyon ile açıklanınışhr4. N-arilalkilbenzazepin-

2-on türevi bileşiklerin ise bradikardik ajan ve kal

siyum antagonisti olarak daha az etkili olmakla bir

likte negatif inotrop etki gösterdikleri saptanınıştır5. 

Ayrıca kalsiyum kanal blokörü benzazepinonların 

antihipertansif etkilerinin de olduğu bil

dirilmektedir6,7_ Gaz Likit Kromatografisi (GLC) ile 

yapıları aydınlatılan benzazepin türevi bileşiklerins 
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sıçan ve insanda yapılan çalışmalarda an
tiaritmik9,10 ve kan basıncını düşürücü etkiye sahip 
olduğu bildirilmiştirH Ayrıca sinüs taşikardide ve 
akut miyokardiyal iskemide etkili oldukları sap
tanmıştırl,H Sch 23390 (R-(+ )-8-klor-2,3,4,5-
tetrahidro-3-metil-5-fenil-lH-3-benzazepin-7-ol)'nın 

antipsikotik etkisini şizofrenik hastalarda ha
loperidol gibi diskinetik reaksiyonları azaltarak 
oluşturduğu12, Sch-12679 (d-7,8-dimetoksi-3-
benzazepin asit maleat) ise zayıf antipsikotik et
kisinin yanında zayıf analjezik etkiye de sahip ol
duğu bildirilmiştirl3. 

Dopamin (DA) reseptörleri genellikle adenilat siklaz 
(AC) ile bağlantılı olarak çalışan D-1 ve D-2 olmak 
üzere iki grup altında toplanırlarl4,15. Günümüzde 
yapılan in-situ hibridizasyon çalışmalarında DA re
septörlerinin iki taneden daha fazla olduğunu gös
termiştir16. Bu yeni keşfedilen reseptörler, AC si
timüle etme kabiliyetlerine ve yapılarına göre 
sınıflandırılınış , D-1 benzeri olanlar D-5, D-2 ben
zeri olanlar ise D-2L , D-25 , D-3 ve D-4 reseptör ai
lesi olarak tanımlanmışlardır. 

DA reseptörleri selekti! etki için bazı özel şartlara 
gereksinim duyar. DA'nın kendisi, düşük kon
santrasyonlarda DA reseptörleri için seçici özelliğe 
sahiptir. Yüksek konsantrasyonlarda ise a ve ~

adrenerjik reseptörlerine affinitesi fazladır17. DA re
septörlerinin birbirinden farklı selektiviteye sahip 
alınası, DA'nin direkt etkisinin de farklı gözlenınesi 
, dopaminerjik etkili ilaç moleküllerinin tasarımında 
gözardı edilemeyecek önemli bir nokta olarak de
ğerlendirilmektedir. Günümüzde, bu veriler ışı

ğında tasarımı yapılan D-1 veya D-2 reseptörlerine 
agonist veya antagonist etkili kimyasal bileşiklerin 
sınıflandırılmasında 3-benzazepin grubu türevler 
dikkat çekmektedir. Nöroleptik etkileri bilinen bu 
bileşiklerdeki yapısal değişikliklere bağlı olarak D
l ve D-2 agonist-antagonist etkiye sahiptirler. İlkse
lekti! D-1 antagonisti Sch-23390 dırlB-20. DA D-1 
agonist ve D-2 antagonist etki gösteren bu grup üze
rinde yapılan antiparkinson etki araştırmaları 

yoğun olarak devam etmektedir21. 

D-1 DA agonisti 3-benzazepin bileşiklerinin may
munlarda MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetrahidropiridin) ile oluşturulan parkinson benzeri 
tablonun yarattığı motor zararlarının sonuçlarını 
tersine çevirdiği bildirilmiş, bileşiklerin an-
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tiparkinson etkilerinin birbirinden farklı şiddette or
taya çıktığı gözlenıniştir22. 

1. ENANTİYOMERLER 

Belli başlı enantiyomerler, hem rasemik ben
zazepinlerin ayrıştırılmasıyla, hem de tek enan
tiyomerden başlanan sentezle elde edilebilmektedir. 
Dopaminerjik etkiye sahip 3-benzazepin yapısı içe
ren pek çok bileşikte bir asimetrik merkez olduğu 
bildirilınektedir. Rasemik Sch-12679 [l] hem ( +) hem 
de (-) dibenzoiltartarikasit tuzlarının rekristalizas
yonuyla ayrıştırılmıştır23. 3-Benzazepin yapısı içe
ren bileşiklerin 1 nolu konumlarında asimetrik mer
kez bulunınaktadır ve aktivitedeki önemi pek çok 
çalışmada vurgulanmıştır24,25. 

Rasemik Sch-12679 [1] 1-maleat çözeltisinin su için
deki rotasyonunun etanol veya metana! gibi polar 
bir solvan içindeki rotasyonuyla tamamen zıt ol
duğu gözlenıniştir. Bu, tüm benzazepin türevi bi
leşiklerde gözlenen ortak özelliktir ve dolayısıyla R 
ile S konversiyonunun kullanımı bu tür bileşikler 
için oldukça önemlidir. [l]'in absolü konfigürasyonu 
( [a0

25] = -12,3; H20), metiodid tuzunun tek kristal 
X ışın analizi sonucu, R enantiyomeri olduğu tayin 
edilıniştir . R-[1] ve S-[l]'ün BBr3 ile muamelesiyle 
R-[4] ve S-[4] elde edilmiştir. R-[1] ve 5-[l]'ün N
demetilasyonuyla R-[2] ve 5-[2] elde edilıniştir. Se
konder amin yapısındaki [2]'nin enan
tiyomerlerinin, metasülfonik asit ve metiyonin ile 
muamelesiyle direkt olarak R-[3] ve S-[3] (SK& F-
38393) elde edilmiştir. İlk alternatif yol ; [2] enan
tiyomerini.1 konversiyonlarının, BBr3 ile de
metilasyon yoluyla, N-benzil enantiyomerlere [3] 
dönüşümünü kapsar. Sonra Pd/C üzerinden hid
rojenasyon yoluyla N-benzil grubu uzaklaştırılmış 
ve R-[3] ve S-[3]'ün enantiyomerik saflığı, her
birinin (-)-a-metoksi-a-triflorometilfenilasetamid tü-
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revlerine dönüştürmesi ve HPLC ile analizi ya
pılarak saptanmıştır23. 
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Asetik asit içerisinde [2] bromlandığında 6-Br türevi 
[2] meydana gelmiştir. Potasyum karbonat var
lığında allil bromür ile muamelesi sonucunda 3-allil 
- 6 -Br türevi [2] oluşur. BBr3 ile 0-demetilasyon 
sağlanır. Oluşan 3-allil-6-Br-7,8-dihidroksi '. 1 - fenil 
- 2,3,4,5 - tetrahidro - lH-3-benzazepinin R( + )
enanliomerinin IC50= 4,3 nM D-1 reseptör için yük
sek agonist afinite gösterdiği bildirilmiştir. R( + )
enantiomeri S(-)-enantiomerinden 437 kat yüksek 
afinite ve 119 kat yüksek selektivite göstermişfü26. 
Benzer prosedürler, SK & F-82526 [9] ve SK & F-
85174 [ll]'ün enantiyomerlerini açıklamak içinde 
kullanılmıştır. S-[7] ve R-[7]'nin optik saflığı, NMR 
ile tri[3-(heptafloropropil - 1 - hidroksimetilen) - d -
camphorato] europium lII varlığında çalışılmıştır. 
[9] enantiyomerinin optik saflığı (-)-a-metoksi
triflorometilfenilasetilklorür' den türetilen amid tü
revleri HPLC ile tayin edilmiştir. Allilbromür ve 
K2C03 ile sekonder aminin enantiyomerleri [8] mu
amele edildiğinde N-allil türevi [lO]'nin enan
tiyomerlerini verir. Metiyonin metansülfonik asit 
metodu kullanılarak SK & F-85174 [ll]'ün enan
tiyomerlerine çevrilir. BBr3 metodu ile [lO]'un enan
tiyomerinden eter ayrılınası sonucu rasemizasyon 
oluşur. [3H]-Spiroperidol bağlanmasında R-[11] 
enantiyomeri , S-[11] enantiyomerinden yaklaşık 
150 kez daha fazla etkindir. S izomeri 10 µM da 
% 18 adenilat siklaz stimülasyonu gösterirken , R 
izomeri 8,76 nM da EC50 'ye sahip olduğu sap
tanmıştır27. 

2 3-BENZAZEPİN BİLEŞİKLERİNİN 
BİYOTRANSFORMASYON YOLAKLARI 

Bu çalışmada Sch-12679( d-7,8-dimetoksi-3-metil-1-
fenil-2,3,4,5-tetrahidro- lH-3-benzazepin maleat) 
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[12]'nin, insan plazmasındaki major metabolitlerinin 
ölçümü için uygulanan yöntem gaz likit kro
matografisidir. İzole edilmiş metabolitlerinden hep
taflorobütil esterlerinin ve/veya amid türevlerinin 
gaz kromatografisindeki ECD (elektron-capture de
dektör) cevapları farklıdır. Eğer 1:1 oranında [14] ve 
[15] metabolitleri karıştırılırsa heptaflorobütil tü
revi metabolitlerinin piklerinin toplamı kadar yeni 
bir pik oluşmuştur. 8-desmetil [15], hayvanların 
davranışları üzerinde etkili olınalarına karşın 7-
desmetil [14] metaboliti inaktiftir. Bu yöntemle, [12] 
20 ng/ml N-desmetil bileşiği [13] 0,5 ng/ml ve 
kombine 7 ve 8 des-0-metil metabolitleri [14] ve [15] 
0,4 ng/ml olarak hesaplanmıştır. Hidroliz olmuş 
plazmadaki [14] ve [15] miktarı, hidroliz olmamış 
plazmadakine göre 3 kez daha fazla bulunmuştur. 
Bu metabolitler plazmada konjugasyona uğrarlar. 4 
hafta muameleden sonra [12]'nin plazma kon
santrasyonı.:, 61den875 ng/ml, [13]'in ki 34 den 535 
ng/ml ve [14] [15] kombinasyonun ki ise 12 den 222 
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ng/ml ye değişmiştir . N-desmetil bileşiği [13] ile 
birlikte [16] , [17] ve [18] desme!ilasyon ürünleri de 
saptanmıştır28 . 

[1- 14C] fenoldopam [20]'nin metabolizması için 
sıçan, köpek ve insanlarda yapılan çalışmada, sı

çanlarda 25 mg/kg p.o. dozlamada radyoaktif işa
retli dozun % 35'i idrarla itrah edildiği , % SO'i 7-
glukuronid [21] metaboliti olduğu bildirilmiştir. Sı
çandaki diğer metabolitler, [23] ve [24], az miktarda 
bulunmuştur. [22] ve [25] konjugatları serbest form
dadırlar. Köpeklere verilen 20 mg/kg p.o. [1- 14C] 
[20] radyoaktif işaretli dozun % 52'si idrarla ahlır 
ve bunun % SO'den fazlası eşil miktardaki [23] ve 
[24] dür. İdrarın içerdiği diğer bileşikler ise [22] ile 
[25]'in sülfat esterleridir. İnsanda 100 mg'lık oral 
dozun % 75'i 24 saatte idrarla atılır ve % 75'i [21], 
[23] ve [24]'den oluşur29. 
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3. YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ 
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SK & F-38393 bileşiğinin santral sinir sisteminde 
DA agonist aktivitesi ve renal vazodilatör etkisinin 
DA reseptör aracılığı ile geliştiğinin sap
lanmasından sonra benzazepin bileşikleri ve bu ya
pıyı içeren benzer bileşiklerin sentezleri ve far
makolojik değerlendirilıneleri gündeme gelmiştir. 
Anestezi altındaki köpeklerle yapılan farmakolojik 
etki çalışmalarında, kalp atış hızı artmaksızın kan 
basıncını düşürdükleri saplanmıştır. Hipotansif et
kinin, bradikardi ile birlikte gelişmiş alınası, D-2 
reseptörleri ile etkileşmenin bir sonucu olduğunu 
göstermiştir ve bu etkiye sahip olan bileşiklerin 
araştırılmasına yol açmıştır. Patent antagonisl et
kiye sahip bu yapıya benzer yapıdaki diğer bi
leşikler D-1 reseptörlerine seçici antagonist etki 
gösterdikleri gibi hem D-1 hem de D-2 reseptörleri 
üzerinde antagonist etki göstermektedirler. Ben
zazepin ve türevlerinin yapı-etki ilişkilerinin ay-
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dınlatılabilmesi için yapılan farmakolojik etki ça
lışmalarının sonuçları Tablo 1 'de gösterilınişlir. 

a. Renal-Vazodilatör Aktivite: 

3-Benzazepin türevi bileşiklerde yapılan renal va
zodilatör aktivite çalışmalarının sonuçları Tablo 
l'de verilmiştir. Kan basıncı, kalp atışı değerleri ve 
renal vasküler rezistansları hesaplanmıştır. Birçok 
benzazepin türevinin adenilat siklaz stirnülasyonu 
yaptığı saptanmıştır. Aktif bulunan bileşikler üze
rinde daha detaylı çalışmalar yapılınış ve ED15 de
ğerleri, renal vasküler rezistans değerlerindeki , 
maksimum düşüşler saptanmıştır. Tablo l'de hem 
EC50 değerleri hem de stimülasyonun azalma yüz
desi, kullanılan bileşiklerin konsantrasyonları ile 
birlikte verilmiştir. 

Yapıda bulunan azot üzerinde sübstitüent ta
şımayan bileşiklerin hem renal vazodilatör hem de 
adenilat siklaz stimülatör etkileri vardır. Bununla 
birlikte, N-allil-6-klor-benzazepin türevi bi
leşiklerde -NH grubu taşıyan bileşiklere benzer 
aktivite gösterir. N-metil bileşikleri renal va
zodilatör aktiviteye sahip olmayıp genelde adenilat 
siklaz antagonist akliviteye sahiptir30-33. 

7,8-Dihidroksibenzazepinlerin dopaminerjik ak
tiviteleri üzerinde 1-fenil sübstitüentlerinin etkileri 
Tablo l'de gösterilmektedir. Sadece SK & F-38393'ün, 
adenilat siklaz aktivitesi potenttir ve renal vasküler 
rezistansta azalmaya neden olur. 1 nolu konumda 
fenil halkası taşımayan bileşikler , adenilat siklaz 
stimülasyonunda SK & F-38393 'den 100 kez daha 
az etkilidir. Ayrıca bu bileşikler benzer renal va
zodilatör etkiye sahiptirler32,34,35. 

6 nolu konumda sübstitüent etkisi yapı için önem
lidir. Adenilat siklaz potansiyelin hem 4'-0H se
rilerinde hem de sübslitüent içermeyen fenil se
rilerinde arttığı gözlenmiştir. 6-F, 6-Cl ve 6-Br 
sekonder amin analogları ile 1 nolu konumda fenil 
halkası taşıyan benzazepin analogları da adenilat 
siklaz stimülütör etkiye sahiptir. 6-nolu konumda 
sübstitüent içermeyen benzazepin türevlerinde 
renal vazodilatör etki inhibisyonu gözlenmiştir. 

Adenilat siklaz aktivitesi , fenil sübstitüentleri ta
rafından tolere edilir. Bu nedenle 4'-CH3 , 3'- ve 4'
Cl ve 4'-0H türevlerinin adenilat siklaz aktiviteleri, 
SK & F-38393'e benzemektedir. Ancak, bunların 
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renal vazodilatör akliviteleri daha azdır. 6 ncilu ko
numa klor sübslitüenti getirilmesi ve fenil hakasının 
4'-0H sübslitüsyonu sonucu oluşan fenolqopam 
(SK&F 82526) bileşiği (ED15 = 0,56 (g/kg ) renal 
vasküler rezistansta maksimal azalmaya neden 
olur. 3'-0H sübstitüenti taşıyan bileşiklerde ise bu 
artış gözlenmemiştir. Bununla birlikte fe
noldopamın SK & F-38393'e göre adenilaı siklaz et
kiyi 4 kat arttırırken renal vazodilatör potansiyeli 
yaklaşık 70 kat arttırdığı ve % 25 renal vazodilatör 
etkiyi yükselttiği saptanmıştır31,36-38. 

Enantiyomerlerin fiziksel özelliklerinin birbirine 
benzememesi, farklı ırietabolik yolaklarla bi
yotransformasyonlara uğramaları ve reseptörle et
kileşmelerinin farklı olması, farklı farmakolojik 
etki göstermelerine neden olmaktadır. Kararsız 1-
fenilbenzazepinler rasemik bileşiklerdir. SK&F 
83566 (3-metil-7-Br-8-hidroksi - 1 - leni! - 2,3,4,5-
tetrahidro-lH-3-benzazepin) ve SK&F 38393 'ün 7-
Br türevinin D-1 reseptör afinitesi R-enantiyomeri 
için stereospesifiktir. R-enantiyomeri S - enan
tiyomerinden daha akliftir39AD. 

Antagonist etki, benzazepin molekülünün 7 nolu 
konumdaki sübstitüentlerin aklivite üzerinde ki et
kilerine göre şu şekilde sıralanmıştır: Cl = Br » CH3 
> OH ;,, H40. 7 nolu konumun sübstitüsyonu D-1 re
septörüne selektivite ve afinite artışına neden olur. 
7-Br/Cl-3N-CH3 fonksiyonel grupları taşıyan bi
leşikler 7-H/OH-3N-CH3 taşıyan bileşiklerden 100 
kat daha fazla D-1 reseptörüne afinite göslerir41. 

7,8 nolu konumda bulunan hidroksiller molekülef 
modifikasyon çalışmalarında temel yapıyı oluş

tururlar. Agonist etki hidroksi gruplarının fenil hal
kası üzerinde diğer konumlarda bulunması, inaktif 
bileşikleri oluşturmuştur. 7 nolu konumda ki OH; 
halojen , H , CH3 sübstitüentleri ile yer değiştirirse 
etki antagonist etkiye dönüşür42. 

7 üyeli azepin halkasını , 8 üyeli azepin halkasına 
büyütmek SK & F-38393'e yapısal analogları verir. 
Ancak renal vazodilatörler veya D-1 agonistleri gibi 
aktif değildir. Benzazepin halkasının 9 nolu ko
numuna küçük grupların sübstitüsyonu agonist ak
tiviteyi artırırken büyük gruplar antagonist etkiye 
neden olabilir. Benzazepin halkası yerine ti
yopiridin gelmesi ile parsiyel D-1 agonist bileşikler 
sentezlenmiştir42A3. 

Benzazepin türevlerinde 1 nolu konumdaki fenil 
halkası sandalye konformasyonundadır. Bu DA 
benzeri aktivite için gereklidir. Fenil halkasının 

sübstitüsyonu aktivite üzerinde değişken etkiye sa
hiptir. Etki sıralaması şöyledir: meta(para(orto dur. 
1-Fenil grubunun aril, alkil ya da sikloalkil grupları 
ile yer değiştirmesi DA benzeri aktiviteyi ortadan 
kaldırır ya da azaltır44-47. 

Merkezi Sinir Sistemi Aktivitesi : 

Benzazepin türevi bileşiklerin D-1 reseptörleri üze
rindeki agonist ve antagonist etkileri, adenilat siklaz 
kullanılarak saptanmıştır. Substantia nigra uni
lateral 6-hidroksidopamin lezyonlarında , birçok bi
leşiğin etkisi kontralateral rotasyonlarda ve santral 
sinir sistemindeki aktiviteden tayin edilıniştir. Bi
leşikler i.p. olarak , sıçan rotasyon testinde doz
landığı zaman aktif bileşiklerin zayıf veya inaktif 
olduğu gözlenmiştir. Çünkü bunlar kan beyin en
gelini geçemezler. Fenoldopam bu tür akliviteye ör
nektir44. Adenilal siklaz aktivilesiyle sıçan ro
tasyonu test sonuçları arasındaki ilişki iyi değildir. 
Bunun birinci nedeni kan-beyin engelinin etkisi, 
ikinc;oi D-1 agonistleri kadar D-1 antagonistlerinin 
de çok aktif olmasıdır. Örneğin, SK&F 83959'un N
metil türevi etkin bir adenilat siklaz inhibitörüdür33. 

Sıçan rotasyon testlerinde patent bileşikler arasında 
1-fenil-6-sübstitüe-7,8-dihidroksi benzazepin de var
dır. Tablo l'deki patent birçok bileşik, DA-stimüle 
adenilat siklaza antagonist olan, N-metil ben-

~azepinlerdir. Adenilat siklaz stimulanı olan birkaç 
N-allil bileşikleri vardır. 6-Ariltiyo bileşikler D-1 ve 
D-2 reseptörleri arasında seçici değildir30. Adenilat 
siklaz stimülasyonu DA inhibisyonu oluşturur, 

[3H]-piflutixol ve [3H]-spiperone bağlamnaları in
hibe olur (Tablo 2). Nöroleptik aktivitenin in vivo öl
çümünde sıçanlarda oluşan inhibisyondan ya
rarlanılır. Eğer D-1 veya D-2 antagonizmasını 

etkilerse bu etkiyi saptamak zordur. Hem selekti! D
l antagonist Sch-23990, hem de selekti! D-2 an
tagonist spiroperidol, nöroleptik testlerde aktifdir. 
6-Ariltiyobenzazepinlerüe hem 6- hem de 9-
sübstilüenlere bağlı olarak antagonist etki gös
terir31,37,41. Bu nedenle 9. konuma bir ha !ojen ek
lenmesi potansiyeli artırır30. 

7-Halo-8-hidroksi-1-fenil benzazepirıler seçici patent 
D-1 antagonistidirler. R-SK & F-83566 (7-brorn-3 -
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TABLO 1:1-Aril-7,8-dihidroksibenzazepin Türevlerinin Renal Vazodilatör ve Santral Dopaminerjik 
Aktiviteleri 

Santral Dopamin Aktivite 
Re nal· V azodilatör sıçan rotasyon adenilat siklaz 

NO R R, R1 EDıs (µg/kg) testi stim!llasyon 
RDsoo<ma/k11) EC50 (M) 

SK&F-38393 H H H 31 0.7 8x 10"8 

SK&F-75670 CH, H H az aktif 0.1 6.3xıo·7 

SK&F-77434 C,H, H H inaktif 280,10 44xl0_. 

SK&F-82526 H 4'-0H cı 0.3 inaktif,10 

~ SK&F-81297 H H cı 3.5 0.3 8 

SK&F-80723 H H Br 9 0.27 4xl0"9 

SK&F-82958 C,H, H CI inaktif inaktif,2 -
SK&F-83565 CH3 3'-Cl CI inaktif 0.03 22xıo·' 

L...-. 

1 SK&F-83959 CH, 3'-CH, CI inaktif 0.041 l Sx ıo·' 
• - ... 

Ia I C3H5 H H inaktif 0.1 46xıo·' 

' -· 327,10 · akt'f ın" lb H 2'-CH, H inaktif 11.1 ı,,,~ 

le H 3'-CH, H az aktif 2.6 71xl0"6 

ld H 4'-CH, H az aktif 8.4 2.lxl0"7 

1 le C3H5 H Cl 4.5 0.03 85xl0 .. 

lf· C;Hs 4'-0H cı 7.7 647,l'.l l.5x l O"a 

lg H H F 9 0.3 4x!0"8 

'---· 
Ih H H CH3 - l.28 Jxl0"9 
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metil - . 8 - hidroksi - 1 - fenil - 2,3,4,5-
tetrahidrobenzazepin) ve Sch-23390 (7-klor-3-metil-
8-hidroksi-1 -fenil-2,3 ,4,5-tetrahidrobenzazepin)'nın 
tritium versiyonları in vitro olarak D-1 reseptörü ta
nımlayan ligandlardır39,41. 

ğişiklikler aktivite üzerinde büyük rol oy
namaktadır. Bu özelliklerinden dolayı günümüzde 
3-benzazepin bileşikleri üzerinde çalışmalar ya
pılınaktadır. Maymunlarda yapılan antiparkinson 
aktivite ile ilgili çalışmaların sonuçları umut ve-

TABLO 2: Dopamin Duyarlı Adenilat Siklaz İııhibisyonu (ICso) 

R3~ 
~~R 

NO R 

R:S-l\3566 CH3 

R-83566 CHJ 

S-83566 CH3 

SK&F-77174' H 

SK&F-38393 H 

SK&F-83692 CH3 

SK&F-75670 CHı 

SK&F-85257 CH, 

SCH 23390 ı· CHı 

SONUÇ 

Rı R2 Rı 

H H Br 

H H Br 

H H Br 

H H H 

H H OH 

H H H 

H H OH 

H H CHı 

H H cı 

1960 yılından itibaren 3-benzazepin bileşikleri üze
rinde çalışmalar yapılınıştır. Benzazepinler iyi bir 
nöroleptik ajan olmalarının yanı sıra bradikardik, 
antihipertansif, antiaritrnik, antipsikotik, analjezik 
ve antiparkinson etkileri de vardır. Ayrıca akut mi
yokard iskemi ve sinüs taşikardisinin tedavisinde 
kullanılırlar. Rasemik bileşiklerdir. R-(+) enan
tiyomeri S-(-) enantiyome-rinden daha aktiftir. 
Sıçan ve köpeklerde biyotransformasyon yo
laklarmın farklı olması dikkat çekicidir. Yapısal de-

IC511 (nM) 

[3H]-piflutixol (D-1) [3H]-spiperone (D-2) 

1:300 1:4 

1.9±0.6 2700±770 

561 l 1400 

1000±460 53000±9800 

2000±230 30000±9800 

220±9 3400±840 

2200±900 12000±2900 

120i:44 17000±1700 

i.0±0.3 1600±31 
·--

ricidir. Çalışmalar bu aktivite üzerinde yo
ğunlaşmaktadır. 
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