BAZI NON-STEROİDAL ANTİ-İNFLAMATUAR
İLAÇLARIN YENİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE
BUNLARIN NANOSİSTEMLER İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF SOME
NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS AND
EVALUATION WITH THEIR NANOSYSTEMS

GÜLCE TAŞKOR ÖNEL

PROF. DR. NEZİRE SAYGILI
Tez Danışmanı

Hacettepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı için Öngördüğü
DOKTORA TEZİ olarak hazırlanmıştır.

2019

Koskocaman Aileme...

Anneme, Babama,
Esime..

ETİK
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak
hazırladığım bu tez çalışmasında,



tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,



görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun
olarak sunduğumu,



başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel
normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,



atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,



kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,



ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka
bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.
13 / 06 / 2019

GÜLCE TAŞKOR ÖNEL

YAYINLANMA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir
kısmını, basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla
kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesi’ne verdiğimi bildiririm. Bu izinle
Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende
kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap,
lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.
Tezin kendi orjinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve
tezimin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı
bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanması zorunlu metinlerin yazılı izin
alarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt
ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında tezim
aşağıda belirtilen koşullar haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi / H. Ü. Kütüphaneleri Açık
Erişim Sisteminde erişime açılır.
□

Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir.

□

Enstitü / Fakülte yönetim kurulu gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması
mezuniyet tarihimden itibaren .... ay ertelenmiştir.

□

Tezim ile ilgili gizlilik kararı verilmiştir.
13 / 06 / 2019

GÜLCE TAŞKOR ÖNEL

ÖZET

BAZI NON-STEROİDAL ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇLARIN YENİ
TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN NANOSİSTEMLER İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülce TAŞKOR ÖNEL

Doktora, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nezire SAYGILI
Haziran 2019, 213 sayfa

Çok yoğun kullanılan ticari ilaçlar olan asetilsalisilik asit, ibuprofen, naproksen
ve flurbiprofen gibi NSAİİ’ler zayıf asidik yapıda ticari ilaçlardır. Bu tip ilaçlar mide ve
bağırsak mukozasından iyi emilirler. COX-1 ve COX-2 siklooksijenaz enzimlerini inhibe
ederek ağrıyı tedavi ederken mide rahatsızlıklarına neden olmaktadırlar.
Çalışma kapsamında bu yan etkinin azaltılmasını sağlayabilmek için çeşitli
NSAİİ’lerin asitliğinin daha da azaltılması üzerine ön ilaç molekülleri sentezlenmiştir.
NSAİİ’lerin ortak fonksiyonel grubu olan serbest karboksilik asit üzerinden ilaçlar
türevlendirilmiştir. Sentez aşamasında önce, NSAİİ’lerin karboksilik asit grubu açil
halojenüre dönüştürülmüştür. Daha sonra NSAİİ’lerin amit türev yapıları, amino
fonksiyonel grubu içeren amino asit ester ve amino alkoller kullanılarak nükleofilik katım
ve ayrılma tepkimeleri ile sentezlenmiştir. Sentezlenen moleküllerin saflaştırma
çalışmalarında

kromatografik

yöntemlerden

(İTK

ve

kolon

kromatografisi)

faydalanılmıştır. Ön ilaçların kimyasal yapı aydınlatma çalışmalarında 1H-NMR,
NMR, HRMS, IR analiz yöntemleri kullanılmıştır.
i

13

C-

İkinci aşamada sentezlenen bu yeni ilaç türevlerinden bazılarının nanosistemleri
tasarlanmıştır. NSAİİ’leri ve sentezlediğimiz ön ilaçları içeren yağ/su (Y/S)
nanoemülsiyon (NE) yapıların formülasyonları çalışılmıştır. Hem ticari NSAİİ’lerin hem
de sentezlenen türev moleküllerden bazılarının NE’leri hazırlanarak biyoetkinliğin
artırılması hedeflenmiştir. NE’leri hazırlarken, NSAİİ’ler ya da türev moleküller önce
yağ fazı içerisinde çözülmüştür. Daha sonra yüksek basınçlı homojenizasyon ve
ultrasonik emülsifikasyon yöntemleri ile sulu faz içerisine yağ fazı (Y/S) eklenerek 160265 nm boyutlarındaki kolloidal dispersiyon sistemler hazırlanmıştır. NE’lerin yapı
karakterizasyonu için boyut ve zeta potansiyel ölçümleri alınmış, TEM ile morfolojileri
görüntülenmiştir. Seçilen ön ilaç için hücre kültürü teknikleri kullanılarak in-vitro hücre
canlılığı testleri yapılmıştır. Geliştirilen naproksen türevi ön ilacın düşük derişimde L929
fare fibroblastı hücreleri üzerinde toksik olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca naproksen türevi
ön ilacın nanoemülsiyonuna ait sitotoksisite incelendiğinde hemen hemen bütün
derişimlerde boş nanoemülsiyona göre hücre canlılığı daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Biyolojik aktivite çalışmaları kapsamında seçilen türev moleküller için anti-inflamatuar
ve anti-oksidan testler yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, NSAİİ’lerin türevlendirme çalışmaları ile yeni ön ilaç
molekülleri

sentezlenmiştir.

Asidik

karboksilik

asit

grubunun

amit

grubuna

dönüştürülmesi ile NSAİİ’lerin asitlikleri düşürülmüştür. NSAİİ’ler ve ön ilaçların
biyoyararlanımın artırılması amacıyla nanoemülsiyon sistemler formüle edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: NSAİİ’ler, amino alkol, amino asit, ön ilaç, nanoemülsiyon.
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ABSTRACT

SYNTHESIS OF NEW DERIVATIVES OF SOME NON-STEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUGS AND EVALUATION WITH THEIR
NANOSYSTEMS

Gülce TAŞKOR ÖNEL

Doctor of Philosophy, Department of Nanotecnology and Nanomedicine
Supervisor: Prof. Dr. Nezire SAYGILI
June 2019, 213 pages

NSAIDs, such as acetylsalicylic acid, ibuprofen, naproxen and flurbiprofen, are
commonly used commercial drugs with weakly acidic structure. These types of drugs are
well absorbed from the stomach and bowel mucosa. Treating pain by inhibiting COX-1
and COX-2 cyclooxygenase enzymes causes stomach discomfort.
In our study, pre-drug molecules were synthesized upon further reduction of
acidity of various NSAIDs in order to reduce this side effect. Drugs were derivatized from
the free carboxylic acid group which are the common functional group of NSAIDs. In
the synthesis step, the carboxylic acid group of NSAIDs was converted to acyl halides.
After that the amide derivatives of NSAIDs were synthesized using amino acid ester and
amino alcohol containing amino functional group with method of nucleophilic addition
and elimination reactions. Chromatographic methods were used in purification studies
(TLC and column chromatography) of synthesized molecules. 1H-NMR,

iii
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HRMS, IR analysis methods were used in chemical structure characterization studies of
prodrugs.
In the second step, the nanosystems of some of these novel drug derivatives were
designed. Formulation of the structures of oil/water (o/w) nanoemulsion (NE) containing
NSAIDs and prodrugs were studied. It was aimed to increasing the bioefficacy by
preparing of nanoemulsions of both NSAIDs and some of the prodrugs. When preparing
nanoemulsions, NSAIDs or the derivatives were first dissolved into oil phase. Then, by
using the high pressure homogenization and the ultrasonic emulsification methods, the
oil phase was added into the aqueous phase (o/w) and their colloidal dispersion systems
with dimensions of 160-265 nm were prepared. For the characterization studies of
nanoemulsions were taken dimension and zeta potential measurements, for the
morphologies of NE’s the TEM images were taken. In-vitro cell viability tests were
performed by using cell culture techniques for the selected prodrug. The developed
naproxen derivative prodrug was observed to be non-toxic on L929 mouse fibroblast cells
at low concentration. In addition, when we examined the cytotoxicity of nanoemulsion of
naproxen derivative prodrug, it was observed that the cell viability was higher than empty
nanoemulsion in almost all concentrations. Anti-inflammatory and anti-oxidant tests were
carried out for derivative molecules selected within the scope of biological activity
studies.
According to the results obtained, novel prodrug molecules were synthesized by
derivatization studies of NSAIDs. By converting the acidic carboxylic acid group to the
amide group, the acidity of the NSAIDs were reduced. The nanoemulsion systems were
formulated to increase the bioavailability of NSAIDs and prodrugs.

Keywords: NSAIDs, amino alcohols, amino acids, prodrugs, nanoemulsion.
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1. GİRİŞ
İlaç; hastalıkların teşhisi ve tedavisi için kullanılan, biyolojik olarak etkin,
sentetik, bitkisel veya hayvansal temelli kimyasal maddelerdir. Ön ilaç ise ilacın
vücuttaki yararlanma oranını artırmak ya da yan etkileri gidermek amacıyla orijinal ilacın
kimyasal tasarımlarla değiştirilmiş inaktif ilaç formlarıdır. Ön ilaç kimyasal sentez
yöntemleriyle sentetik olarak orijinal ilaçtan ya da öncü moleküllerden elde edilir.
Non-stereoidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ’ler) çoğu organik asit yapısında
olan ve yapısal olarak genellikle heterojen olmalarına rağmen benzer terapötik etki ve
yan etki gösteren bir ilaç grubudur. Bu ilaçlar analjezik, anti-piretik ve anti-inflamatuar
etki gösterirler [1]. Anti-inflamatuar terapötik piyasasının global düzeyde 2015-2020
tahmin döneminde ortalama %5.9 yıllık büyüme oranına ulaşması ve 2020 yılında 106.1
milyar $ (~ 625 milyar ₺) büyüklüğe ulaşması beklenmektedir [2]. Bu denli büyük bir
piyasaya sahip NSAİİ’lerin yan etkilerini iyileştirme üzerine araştırma yapmak oldukça
önem arz etmektedir.
Her insanın yaşadığı metabolik bir durum olan ağrı, otonomik tepkimelerle oluşur.
Yüksek yoğunluktaki prostaglandin birikimi ağrıya neden olur. NSAİİ’ler ile
prostaglandin sentezi inhibe edilir ve ağrı reseptörlerinin duyarlılığı önlenerek ağrı tedavi
edilir. Prostaglandinlerin inflamasyon dışında sindirim sistemi üzerinde koruyucu etkileri
de mevcuttur. NSAİİ'lerin gastrik irritasyon gibi istenmeyen etkilerinden siklooksijenaz
enzimi olan COX-1 sorumludur. Diğer bir siklooksijenaz enzimi olan COX-2 ise ağrı
dürtülerinin algılanmasının engellenmesi veya azaltılmasından sorumludur [3].
Nanoteknolojinin kimya alanındaki etkisi, günümüz bilim insanları arasındaki
popülerliği de oldukça dikkat çekmektedir. Nano boyut ilk defa 29 Aralık 1959’da
Richard Feynman’ın “There is plenty of room at the bottom” (“Aşağıda oldukça geniş bir
alan var”) başlıklı Caltech’teki Amerikan Fizik Toplumu toplantısında konuşulmuştur.
60 sene sonra bugün nanoteknoloji sayesinde atomların nano boyutlu organizasyonu ile
moleküllerin nano boyutlu tasarımları elektron mikroskopları ile görüntülenmektedir. Bu
sayede yüzey alanı genişliği sayesinde en az miktar ile en fazla yararlanım sağlanmaktadır
[4].
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İnsanların ihtiyacı olan NSAİİ’ler ve bunların yan etkilerinin giderilmesi amaçlı
mevcut ilaçların türev moleküllerinin sentezi ile yeni ön ilaçların çeşitliliğinin artırılması
oldukça önemlidir. Nano boyutun tasarlanan moleküller üzerindeki etkilerinin
yorumlanması

da

birçok

avantajı

beraberinde

getirmektedir.

Gelecekte

nanobiyomalzemeler içerisine hapsedilmiş minimum dozajdaki ilaçların şuanki
konvansiyonel ilaçların yerini alacağı düşünülmektedir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1.

Ağrı Nedir? Analjezik İlaçlar Nelerdir?
Ağrı, doku yaralanması ya da iltihaplanma nedeniyle hücresel tepkimelerle

oluşmaktadır. Ağrı ile genellikle laktik asit üretimi artar. Bu laktik asit artımı
kateşolaminin açığa çıkmasını aktive etmektedir. Ağrı bölgesinin pH’sı 6’dan küçüktür
yani bölgede asidik koşullar hakim olmaktadır. Ayrıca artan H+ iyonları derişimi ile
ağrının yoğunlaştığı düşünülmektedir. Metabolik tepkimeler sonucu yüksek derişimde
prostaglandin birikimi ile ağrı ortaya çıkmaktadır. NSAİİ’ler ile prostaglandin sentezi
inhibe edilir ve ağrı reseptörlerinin sensitizasyonu önlenerek ağrı tedavi edilmektedir [3].
Bilinç kaybı olmaksızın ağrı impulslarının algılanmasının engellenmesi veya
azaltılması analjezi olarak tanımlanır. Merkezi sinir sistemindeki etkileri ile ağrının
algılanmasını engelleyen veya azaltan ilaçlar ise analjezik ilaçlardır [5]. Analjezik
ilaçların çeşitleri Çizelge 2.1.’de verilmiştir.
Merkezi Etkililer

Periferik Etkililer

Salisilatlar
- Aspirin
- Difunisal

Zayıf Narkotikler
- Agonistler
- Propoksifen
- Kodein
- Hidrokodein
- Oksikodon
- Anti-agonistler
- Pentazosin

Diğer NSAİİ’ler
- İbuprofen
- Ketorolak
- Naproksen
- Flurbiprofen

Tramadol
Kuvvetli
Narkotikler
- Morfin
- Meperidin

Asetaminofen

Koksibler

Çizelge 2.1. Analjezik ilaçlar.

Ta
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2.2.

Non-stereoidal Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ’ler)
Konvansiyonel NSAİİ’lerin yapı formülleri incelenecek olunursa, bunlar

karboksilik asit fonksiyonel grubu ile birlikte aril grubu üzerinde farklı alifatik gruplara
sahip yapılardır. Bu moleküllerde benzer etki mekanizmalarıyla analjezi ve antiinflamatuar etki dışında ateş düşürücü, ödem atıcı, kas ve iskelet sistemi problemleri
tedavisi ve antikanser farmakolojik etkiler gözlenmektedir [6]. Yüz yıllar önce aspirin
henüz keşfedilmemişken, ağrıyı dindirmek için söğüt ağacı (saliks alba) ekstraklarından
elde edilip kullanılmıştır [7].
NSAİİ’lere tarihte ilk kez 1820'de kolşisin molekülüyle ve 1860'da salisilik asit
molekülüyle karşılaşılmıştır. Ticari adı aspirin olan asetil salisilik asit 1897'de Felix
Hoffman tarafından sentezlenmiştir. NSAİİ isminin ilk kullanılması ise 1949 yılında
fenilbutazonun sentezlenmesi ile başlamıştır. 1971'de John R. Vane NSAİİ’lerin etki
mekanizmaları üzerinde çalışmalar yapmış ve siklooksijenaz COX enzimini keşfetmiştir.
John R. Vane COX bu buluşu sayesinde Nobel ödülünü kazanmıştır [8].
NSAİİ’ler, siklooksijenaz COX enzimlerinin etkilerini inhibe ederek prostagladin
sentezini engellemektedir. Siklooksijenaz-1 enzimi (COX-1) mide mukozasını, midenin
doğal olarak ürettiği asitten koruyucu özelliğe sahip prostaglandinlerin sentezinden
sorumludur. Siklooksijenaz-2 enzimi (COX-2) inhibisyonu ile NSAİİ’ler antiinflamatuar ve anti-piretik etkiyi sağlamaktadır.

NSAİİ’ler COX-2 enzimini inhibe

ederken COX-1’i de bloke ettikleri için koruyucu prostaglandinlerin sentezini de azaltıp,
istenmeyen dipeptit rahatsızlıklar, ülserleşme, mukozal hasar, gastrointestinal kanama,
bağırsak

inflamasyonu

ve

uzun

süreli

kullanımlarda

böbrek

şikayetleri

ve

kardiyovasküler yan etkilere neden olmaktadır [9]. Yani NSAİİ’lerin COX-1 inhibisyonu
istenmeyen bir durumken COX-2 inhibisyonu ağrıyı giderdiği için ana etki olarak
tanımlanmaktadır. NSAİİ’lerin COX-1 ve COX-2’nin etki mekanizması Çizelge 2.2.’de
özetlenmiştir. Ayrıca non-asidik ve koksib (COX-2 seçici) yapıda daha yeni denilebilecek
NSAİİ’ler de bulunmaktadır [10].
Biri iltihaplanma bölgesinde COX-2 baskın olan, diğeri gastrointestinal kanalda
COX-1’e etki eden iki siklooksijenaz enzimi varlığı, NSAİİ’lerin terapötik gelişimine yol
açmıştır. COX-1 mekanizmasına etki etmeden COX-2’i seçerek inhibe eden moleküller
üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır [11]. FDA onaylı selekoksib, lumirakoksib gibi
COX-2 seçici ilaç etkin moleküllerde gözlenen yan etkiler ise kalp hastalıkları [12, 13],
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astım [14] ve yüksek tansiyon [15] gibi ciddi yan etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle
hem COX-1 hem COX-2 inhibisyonu sağlayan NSAİİ’lerin ağrı kesici etkisini geliştirip,
yan etkilerin azaltılması da önemli araştırma konuları arasında yer alıp, bu konudaki
çalışmalar hızlandırılmıştır [16].

Çizelge 2.2. NSAİİ’lerin COX-1 ve COX-2 etki mekanizması.
NSAİİ’ler COX-1 ve COX-2’nin aktif bölgelerindeki çeşitli amino asitlerle
etkileşerek enzim yolağını bloke etmekte ve COX enzimlerini geri dönüşümsüz olarak
inhibe etmektedir [17]. NSAİİ’lerin etki mekanizmaları Şekil 2.2.’de özetlenmiştir. COX
enzimi dimer yapıda bulunmaktadır. NSAİİ’ler ortamda yokken, membran fosfolipidlerin
fosfolipaz A2 yıkımıyla oluşturulan araşidonik asit, hidrofobik bir kanal vasıtasıyla COX
enziminin aktif bölgesine ulaşmaktadır. COX’un araşidonik asiti metabolize etmesi
sonucu bir ara ürün olan prostaglandin PGH2 oluşturur, bu da trombositlerde doku
izomerazları ile tromboksan A2’ye parçalanmaktadır [18].
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Şekil 2.2. COX-1 & -2 enzimlerinin NSAİİ’ler ile etkileşimi.
NSAİİ’ler ile ilgili dikkat çeken çalışmalar incelendiğinde;
A. Bens ve arkadaşları, laboratuvar çalışmalarında COX-2 enziminin
inhibisyonunun meme kanseri gelişimini engellediğini rapor etmişlerdir. Danimarka
meme kanseri klinik veritabanına göre 1996 ve 2012 arası meme kanseri tanısı alan 52723
adet kadın tespit edilmiştir. Verilere göre COX-2 seçiciliği olmayan non-aspirin NSAİİ
kullanan hastaların meme kanseri riskinin arttığı gözlenmiştir [19].
S. V. Bhandari ve arkadaşlarının çalışmalarında, NSAİİ’lerin sahip oldukları
COOH (karboksilik asit) fonksiyonel grubunun geleneksel görüşle gastrointestinal
toksisiteye neden olduğu varsayımına göre diklofenak sodyumun türev yapıları
sentezlenmiştir. Sentezlenen yapıların in-vivo anti-inflamatuar, analjezik, ülserojenik
aktiviteleri incelenmiştir. Sonuçta diklofenak sodyuma göre yeni türev yapıların daha
etkili ve başarılı sonuçlar gösterdiği bildirilmiştir [20].
J. Lin ve arkadaşları, naproksen, ketoprofen ve flufenamik asit içeren NSAİİ’lerin
bornil ester türevlerini sentezlemişlerdir. Bunların transdermal penetrasyonları ve
farmakolojik aktiviteleri incelenmiştir. NSAİİ bornil ester türev yapılar, penetrasyon
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etkiyi ilaca göre on kat daha artırmıştır. Fareler üzerindeki farmakolojik ve biyolojik
çalışmalara göre, türev yapıların COX enzim aktivitesi düşürülmüştür [21].
E. M. Funkhouser ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda aspirinin diğer
NSAİİ’lere göre yemek borusu kanserini daha iyi inhibe ettiğini kanıtlamışlardır. 6 yıl
boyunca Amerika’daki 600000 yetişkin insan üzerinde yapılan epidemiyolojik
araştırmalarda, aspirin kullanımı ile yemek borusu kanserinden ölme riskinin azaldığı
ilişkilendirilmiştir [22].
NSAİİ’ler diş hekimliğinde postoperatif ağrı ve rahatsızlıkları gidermek için en
çok reçete edilen ilaç gruplarındandır. Periodontal ve implant dokuların iyileşmesi
üzerindeki etkileri hakkında çok az bilgi birikimi olduğu vurgulanmıştır. Çalışmalarında
oral cerrahi prosedürlerini takip ettikleri insan klinik araştırmalar sonucunda NSAİİ
kullanımının kemik iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri bildirilmiştir [23].
G. Dell’Omo ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmalarda, NSAİİ’lerin birçok
tümör üzerinde kemopreventif etkileri olduğu önerilmiştir. Ancak COX inhibisyonuna
bağlı yan etkilerin klinik uygulamaları kısıtladığını bildirmişlerdir. NSAİİ’ler sirtuin 1
deasetilaz aktivitesinin inhibisyonuna neden olarak, tümör baskılayıcı gen
ekspresyonunun artırılması ile kanserli hücrelerin proliferasyonunun baskılandığı
bildirilmiştir [24].
C. N. Banti ve arkadaşları NSAİİ’lerin Ag(I)-konjugasyonu ile elde ettikleri
yapıların yeni sinerjistik terapötik yöntemleri üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmada
NSAİİ-Ag(I) yapılarının anti-metastatik aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir [25].
X. Q. Song ve arkadaşları NSAİİ-Pt(IV) ön ilaçlarını tasarlamışlardır.
Yaptıkları in-vitro ve in-vivo çalışmalarda, NSAİİ-Pt(IV) ön ilaçları sisplatinden daha
üstün anti-tümör aktivite gösterdiği rapor edilmiştir [26].
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2.2.1. Asetilsalisilik Asit (Aspirin) (1)
Yüzyılı aşkın süredir dünyada ticari olarak en yaygın kullanılan sentetik ilaçların
başında aspirin (1) gelmektedir (Şekil 2.2.1.) [27]. Anti-inflamatuar etkisini kanıtlamış
olmasının yanı sıra, her geçen gün akut miyokart enfaktüsü, inme, migren, demans ve
kolon kanseri gibi yeni hastalıkları da inhibe edici pozitif etkilerinden literatürde sıkça
bahsedilmektedir [28].
Aspirin 20. yüzyılın en önemli farmakolojik başarılarından biri olmuştur.
Başlangıçta sadece anti-piretik ve anti-inflamatuar ilaç olarak kullanılan aspirin
günümüzde anti-platelet özellikleri sebebiyle kardiyovasküler ve serebrovasküler
hastalıkların önlenmesinde de dönüm noktası niteliğindedir. Ayrıca kemopreventin
etkisini kanıtlayan yöndeki araştırmaların artması, aspirinin anti-kanser ilaç olma yolunda
ilerlediğini göstermektedir [29].

Şekil 2.2.1. Aspirinin yapı formülü.
Aspirin ile ilgili dikkat çeken çalışmaları inceleyecek olursak;
Epidemiyolojik çalışmalar, uzun süreli aspirin kullanımının kalın bağırsak kanseri
riskini azalttığını ve yemek borusu kanseri de dahil olmak üzere hücrelerdeki kitlesel
gelişimlere (adenokarsinom) karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Kanser
gelişiminde aspirin ve diğer NSAİİ’lerin moleküler etkisine ilişkin olarak çeşitli
hipotezler öne sürülmekle birlikte kesinleşmiş bir mekanizma henüz belirlenememiştir.
Aspirinin kalın bağırsak kanserine karşı toksisite gösterdiği mekanizma ile, fonksiyonel
olarak anlamlı kısımları tanımlamak amacıyla yeni analogların ve aspirin türevlerinin
sentezlenmesi önem arz etmektedir [6].
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Kemopreventif ajan olarak da potansiyel kullanıma sahip neredeyse eşsiz
denilebilecek bir ilaç olan aspirin, hem kardiyovasküler hem de düşük gastrointestinal
risk taşıdığından dolayı dikkat çekmektedir. Ayrıca aspirin, kardiyovasküler hastalıkların
sekonder önlenmesinde de etkinlik gösterdiğinden, seçilmiş deneysel popülasyonda etkisi
kanıtlanmıştır [30].
Düşük dozda aspirin COX-1’i seçimli inhibe etmektedir. Trombosit üzerindeki
COX-1 enzim aktivitesi trombositlerin ömrü süresince kalıcıdır, çünkü trombositler
DNA’dan yoksundur ve yeni enzim sentezleyemezler. Bu durum, düşük doz aspirinin
seçici bir anti-trombosit ilaç olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Daha yüksek dozlarda
aspirin, COX enziminin her iki izoformunu inhibe etmektedir. COX-1 ve yüksek dozlarda
COX-2 inhibisyonu birlikteliği, aspirinin analjezik, anti-piretik ve anti-inflamatuar
etkisinin moleküler temelini oluşturmaktadır [31].
Ağrı, ateş ve inflamasyonun fizyolojik savunma mekanizmalarının normal şekilde
çalışmasını önleme kabiliyetinden dolayı, aspirin anti-defansif bir ilaç olarak
nitelendirilmektedir. Aspirinin istenmeyen yan etkilerinin nedeni olarak COX-1’in
inhibisyonu sorumlu tutulmaktadır. Etki mekanizması incelendiğinde, tyrosine-380 ve
serin-530 amino asitleri ile aspirinin asetil grubu etkileşerek COX-1 enzim yolağı
kapatılmaktadır [32]. COX-1 deaktivasyonu ile de mide mukozası tarafından sitoprotektif
etkisi olan prostasiklin üretimi engellenmektedir.
J. Vouillarmet ve V. Aboyans, diyabetli hastalarda aspirin kullanımı ile primer
kardiyovasküler rahatsızlıkların önlenmesi ile ilgili tartışmalı sonuçlar olduğunu
bildirmişlerdir. Diyabetli hastalardaki aspirin kullanımı ile kardiyovasküler sistem için
faydalı bir dengelenme söz konusu olmakla birlikte yeterince kesin sonuçlara henüz
ulaşılamamıştır [33].
K. Szőke ve arkadaşları çalışmalarında nitrik oksit (NO) ve asetilsalisilik asit
kovalent bağlı hibrit ön ilaç tasarımı ile iskemik kalp hastalıkları tedavisinde önemli bir
etkiye sahip olabileceğini rapor etmişlerdir. Hibrit yapının hücre canlılığı deneyinde canlı
hücreleri olumsuz etkilemediğini gözlemlemişlerdir. Dişi sıçan kalpleri üzerindeki exvivo deneylerde, küçülmüş enfaktüs boyutu ile birlikte koroner arterde doza bağlı olarak
damarda genişleme sonucu kan akımında yavaşlama, kaslarda gevşeme ve kan basıncında
düşme görülmüştür [34].
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2.2.2. İbuprofen (2)
NSAİİ’ler arasında yaygın kullanılan ibuprofen (2) 1969 yılında bulunmuştur.
İbuprofenin yapı formülü Şekil 2.2.2.’de görülmektedir. Günümüzde aspirin ve
parasetamolden sonra en yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerdendir [35]. İltihaplı
romatizma, kireçlenme, ankilozan spondilit gibi hastalıklarda kilit ilaç olarak
nitelendirilmektedir. İngiltere’de en güvenli NSAİİ olarak rapor edilmiştir [36].

Şekil 2.2.2. İbuprofenin yapı formülü.
İbuprofen ile ilgili dikkat çeken çalışmalar incelenirse;
F. D. Logu ve arkadaşlarının çalışmalarında, ibuprofen-açil glukuronit yapısının
ibuprofenin analjezik ve anti-inflamatuar aktivitesine katkısı araştırılmıştır. In-vitro insan
ve kemirgen hücreleri ile in-vivo fare inflamatuar modelleri kullanılarak yapılan
deneylerde ibuprofen-açil glukuronit yapısının ibuprofenden analjezik ve antiinflamatuar aktivite olarak daha etkin olduğu ileri sürülmüştür [37].
N. Tabet ve H. Feldman, ibuprofenin Alzheimer hastalığında seyreden çeşitli
modülatör inflamasyon etkileri azalttığı yönünde bulguları bildirmişlerdir. Alzheimer
tanısı alan hastalar için devam eden çift kör ve plasebo kontrollü deneylerde henüz etki
düşürücü bir kanıtın varlığını bildirmenin erken olduğu vurgulanmıştır [38].
İbuprofen ve parasetamolün çocuklar üzerindeki kullanımında güvenilirlik
konusunda otoriteler, tolere edilebilir derecede yan etkilerinden dolayı ibuprofeni ve
parasetamolü en masum NSAİİ olarak kabul etmektedirler. Ancak çocuklar üzerinde
yapılan araştırmalarda astıma neden olma riskleri incelenmiş ve parasetamol hırıltıya
neden olurken ibuprofenin astımdan koruyucu terapötik etkilerine dikkat çekilmiştir [39].
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H. Stevens ve arkadaşlarının araştırmalarında aspirin ve ibuprofen tabletlerinin
in-vitro çözünme hızları üzerine araştırmalar yapılmış ve her iki ilacın gastrointestinal
parçalanma ve sistemik absorpsiyonu kıyaslanmıştır. Sonuçlara göre aspirin midede hızla
tamamen parçalara ayrışırken ibuprofen tabletlerin tamamen parçalanması ince
bağırsakta tamamlanmıştır. Hız bakımından aspirin ibuprofenden daha çabuk parçalarına
ayrılmıştır [40].
T. M. Khedr ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda, ibuprofenin heterojen
fotokatalitik aktivitesi araştırılmıştır. TiO2 nanokristal katalizör yapıları, fotodegredasyon
işlemi için hazırlanmıştır. Bu yapıların fotokatalitik performansı güneş ışığında
ibuprofenin

parçalanmasıyla

değerlendirilmiştir.

Sonuç

olarak

ibuprofenin

minerilazasyonu için kullanılan TiO2 nanokristal fotokatalizör yapılar yüksek yüzey alanı
ve gözenekli yapısı sayesinde en iyi fotokatalitik aktiviteyi göstermiştir [41].
A. T. Fiori-Duarte ve arkadaşları çalışmalarında ibuprofenin paladyum (II)
kompleks yapılarını sentezlemişlerdir. Gram pozitif (Stphylococcus aureus ve
Enterococcus faecalis) ve gram negatif (Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa)
bakteri türleri üzerinde anti-bakteriyel aktivite gösterdiklerini tespit etmişlerdir.
Biyomoleküllerin biyofiziksel deney sonuçlarına göre kompleks yapıların DNA ve bovin
serum albümin ile kuvvetli etkileşim içinde olduğu bildirilmiştir [42].
T. Watanabe’nın renal tübüler asidoz denilen bir böbrek hastalığını ibuprofenin
uyardığı konusunda hazırladığı makalede, ibuprofenin doz aşımından dolayı renal tübüler
asidoz hastalığına neden olabileceğini bildirmiştir. Mekanizma incelendiğinde ibuprofen
karboksilat anyonu enzim yolağına bağlanması gerekirken ortamdaki minerallerden
çinkoya bağlanarak karbonik anhidraz enzim inhibisyonuna neden olmaktadır. Böylece
çinko koordine H2O/OH- iyonları yönünde ilerleyen tepkime gerçekleşmekte ve renal
tübüler asidoz hastalığına ibuprofenin aşırı dozunun neden olduğu rapor edilmiştir [43].
P. A. Channar ve arkadaşları ibuprofen-tiyadiazol hibrit kristal moleküllerini
sentezlemişlerdir. FT-Raman spektrumu ile kuantum kimyası hesaplamaları üzerine
araştırmalarında moleküllerin titreşim analizlerini tamamlamışlardır. Bağ orbital
analizleri ile protonlanmış tiyadiazol grubunun kuvvetli rezonans etkileşimleri π* antibağ orbitalinde gerçekleştiği tespit edilmiştir [44].
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2.2.3. Naproksen (3)
Aspirin ve ibuprofen gibi NSAİİ sınıfından olan naproksen (3), vücutta analjezik,
anti-inflamatuar ve anti-piretik etki dışında iltihaplı romatizma, kireçlenme, periferik
eklem ağrıları, gut, tendon iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde de yaygın olarak
kullanılmaktadır [45-47]. Naproksenin kimyasal yapısı Şekil 2.2.3.’de gösterilmiştir.

Şekil 2.2.3. Naproksenin yapı formülü.
Naproksen ile ilgili dikkat çeken çalışmalar incelendiğinde;
Naproksenin anti-inflamatuar etkilerini geliştirmek amacıyla yeni türev
moleküller sentezleyen Aboul-Fadl ve arkadaşları, HT-29 kolon kanseri hücre hattında
in-vitro çalışmalarda yeni türev moleküllerin naproksenden iki kat daha fazla inhibisyon
sağladığını bildirmişlerdir [48].
D. Gorny ve arkadaşları yüksek seviyede naproksen alımı nedeniyle, naproksenin
biyolojik olarak bozunamayan kısmının çevreye verdiği toksik etkileri araştırmışlardır.
Bakteriyel mutasyon deneyleri sonuçlarını incelediklerinde 1g/L üzeri derişimlerde
naproksenin genotoksik etki göstermekte olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine Bacillus
thuringiensis bakterisinin naproksenin degredasyonunda yardımcı olabilecek bir
biyoremediasyon aracı olarak kullanılabileceği önerilmiştir [49].
Naproksen yüklü polimerik misellerin manyetik beyin hedeflenmesi üzerine
araştırmalarda bulunan Z. Karami ve arkadaşları, çapı 150 nm’den küçük olan polimerik
manyetik misellerin beyin hastalıklarının tedavisi üzerine araştırma yapmışlardır.
Araştırmaları sonucunda terapötik ajan olarak kullanılan naproksenin iletimini
geliştirmek

için

tasarlanan

yeni

yapının

değerlendirilebileceği bildirilmiştir [50].
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umut

verici

bir

taşıyıcı

olarak

S. Karceski, 2 yıl boyunca naproksen kullanan 55 yaş üstü 462 yetişkin hastanın
takibi ile naproksen kullanımının Alzheimer hastalığı üzerine etkisini ve uzun süreli
kullanımın risklerini değerlendirmiştir. Riskler mide rahatsızlıkları, kabızlık ve nefes
darlığı olarak bildirilirken, Alzheimer hastalığını yavaşlatma konusunda naproksenin
etkisinin olmadığını rapor edilmiştir [51].
K. Kyeremateng ve arkadaşlarının naproksen ile plasebo, ibuprofen ve
asetaminofeni kıyaslayarak yaptıkları çalışmalarda, 7-10 günlük çok dozlu klinik
gözlemleri rapor etmişlerdir. Yaptıkları gözlemlerde plasebo veya diğer analjeziklerle
karşılaştırdıklarında naproksenin kısa süreli kullanımında olumsuz bir risk artışı
bulunmadığı bildirilmiştir [52].
V. Braig ve arkadaşları, saf naproksen kristal nanopartiküllerinin püskürterek ve
dondurarak kurutma işlemi ile dağılması/bozulması iyileştirilebilir mi, sorusuna cevap
aramışlardır. Hidroksipropil ile stabilize edilmiş laktoz içerisindeki naproksen
nanodispersiyon

yapılarının

agregasyonunu

engellemek için hızlı dondurulup

püskürterek kurutma yöntemi kullandıklarını ve stabilitesini korumakta faydalı sonuçlara
ulaştıklarını rapor etmişlerdir. Nanodispersiyonun bozulması, yapının pH’ı ile ilişkili
olduğu bildirilmiştir [53].
J. Park ve arkadaşları fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda düzenli naproksen
kullanımının farelerin genel kemik yapısını bozduğu konusuna dikkat çekmişlerdir.
Kemikteki kollajen lif büyüklüğünün naproksen kullanımı ile azaldığı rapor edilmiştir
[54].
Y. Chu ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, yeni bir Zn(II)-naproksen
kompleks molekülünü sentezlemiş, karakterizasyonunu yapıp biyolojik etkisini
değerlendirmişlerdir. 1,3-Diaminopropan ligand içeren Zn(II)-naproksen kompleksin
yapısı aydınlatılıp yapı formülü doğrulandıktan sonra anti-inflamatuar, ülserojenik,
analjezik, anti-oksidan ve anti-bakteriyel aktiviteleri değerlendirilmiştir. Kompleksin
naproksene göre anti-bakteriyel ve anti-oksidan aktivitesinin daha iyi olduğu gözlenmiştir
[55].
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2.2.4. Flurbiprofen (4)
NSAİİ’ler arasında günümüzde oldukça popüler olan flurbiprofenin (4) ticari ismi
Majezik®’tir. Flurbiprofen, fenilalkanoik asit türevi güçlü bir ağrı kesici ilaçtır. Yapı
formülü Şekil 2.2.4.’te gösterilmiştir. Genel NSAİİ’lerin klasik terapötik etkilerinin
dışında (R)-flurbiprofenin (enantiyomer) metastatik prostat kanseri ve Alzheimer
hastalığında kullanılmak üzere klinik çalışmalarının devam ettiği lüteratürde
belirtilmektedir [56, 57].

Şekil 2.2.4. Flurbiprofenin yapı formülü.
Flurbiprofen ile ilgili dikkat çeken çalışmalar incelenirse;
A. Mishra ve arkadaşları flurbiprofenin yan etkilerini önlemek amacıyla on tane
ön ilaç molekülü sentezlemişlerdir. Türevlendirme çalışmalarında çeşitli etil esterler ve
amino asitler kullanılmıştır. Sentezlenen ön ilaçların biyouyumluluk testleri, analjezik ve
anti-inflamatuar aktiviteleri ve ülserojenik indeks analizleri incelenmiştir. Kimyasal
açıdan bakıldığında alifatik zincir uzunluğu ve aromatik sübstitüent ilavesi ile ön ilaçların
sudaki çözünürlüğü azaltılmış ve hidroliz olması zorlaştırılmıştır [58].
S. Paliwal ve arkadaşları flurbiprofen yüklü etanolik lipozom partikülleri
biyomedikal uygulamalar için tasarlamışlardır. Bu yapıların boyutları ve morfolojik
özellikleri belirlenerek ilaç kontrollü salım çalışmaları yapılmıştır. Sonuçlar
incelendiğinde, flurbiprofen yüklü lipozomların çeşitli inflamatuar rahatsızlıklara
flurbiprofenden daha faydalı olarak kabul edilebileceği bildirilmiştir [59].
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H. Liu ve arkadaşları Alzheimer hastalığı tedavisinde potansiyel inhibe edici
ajanlar olarak 4-OH flurbiprofen Mannich bazı yapısındaki türevleri tasarlamışlardır.
Biyolojik aktivite araştırmaları ile in-vitro anti-oksidan aktivite, biyo-metal şelatlama
yeteneğinin iyileştirilmesi ve anti-nöroinflamatuar aktivite sonuçlarının olumlu olduğunu
rapor etmişlerdir. Ayrıca bu yeni türevin kan beyin bariyerini geçtiğini ve diğer birçok
araştırmada umut verici sonuçlar elde edildiğini bildirmişlerdir [60].
R. Pignatello ve arkadaşları oftalmik uygulamalar için flurbiprofen yüklü akrilat
polimerik nanosüspansiyonlar geliştirmişlerdir. Katarakt ameliyatı sırasında ortaya çıkan
miyozun önlenmesi için, ilacın etkisini artırmak amacıyla flurbiprofen yüklü
nanosüspansiyonlar hazırlamışlardır. Tavşan gözü üzerinde yapılan deneylerde,
flurbiprofen

yüklü

nanosüspansiyon

uygulaması

ile

flurbiprofen

uygulaması

kıyaslandığında göz bebeklerinde daralma, küçülme gibi tepkilerde azalma gözlenmiştir
[61].
M. Nakayama ve arkadaşları, rahim alınması ameliyatlarında intravenöz
flurbiprofen uygulamasının cerrahi girişimler nedeniyle oluşan doku hasarı ve kas
spazmının eşlik ettiği ağrıyı azalttığını, flurbiprofenin ameliyattan önce alınmasının daha
etkili olduğunu bildirilmişlerdir [62].
R. Turner ve arkadaşları flurbiprofenin insan yutak dokusuna nüfuzu ve
penetrasyonunu ölçmek için analitik bir yöntem geliştirmişlerdir. Yeterli çözünürlük ve
stabilite sağlanan flurbiprofen çözeltisinin, insan yutak dokusundan HPLC ile geliştirilen
ve valide edilen Franz difüzyon hücresi yöntemi ile geri kazanımının %95’ten fazla
olduğu belirlenmiştir [63].
L. T. Fasiolo ve arkadaşları Alzheimer hastaları için burundan beyne iletilebilen
anti-inflamatuar

flurbiprofen

burun

tozu

üzerine

çalışmalar

yapmışlardır.

Nöroinflamasyon, Alzheimer hastalığının erken evrelerinde ortaya çıkmaktadır.
Başlangıç evresinde toz flurbiprofenin beyne iletilmesiyle Alzheimer hastalığının
ilerlemesinin yavaşlayacağını bildirmişlerdir. Hazırlanan mikro toz yapıların kan beyin
bariyerini geçip ex-vivo taşınma gösterdiği rapor edilmiştir [64].
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2.3.

Nanosistem
Nano

boyutta

geliştirilen

yapılar

genel

olarak

nanosistem

olarak

adlandırılmaktadır. Nanosistemlerde hazırlanan yapılara özel birçok farklı isimlendirme
mevcuttur. Bunlardan bazıları; nano boyutlu ilaç taşıyıcı sistemler, çekirdek-kabuk
nanosistemler, kolloidal nanosistemler, nano elektro-mekanik sistemler, polimerik
nanopartiküler sistemler vb. isimlendirmelerle günümüzde sıkça karşılaşmaktayız [6569]. Şekil 2.3.’te nanometreden metreye kadar sistemlerin boyutlarının karşılaştırma
cetveli verilmiştir.
Metrenin milyarda biri nanometre olarak adlandırılır (1 nm = 10-9 m). Nanometre
boyutunda incelenen yapıları ve geliştirilen teknolojileri nanobilim başlığı altında
tanımlayabiliriz. Daha anlaşılır bir açıklama yapmak gerekirse, nanometre boyutlarında
maddeleri anlamak, onları kontrol etmek ve atomsal boyutta işlevsel hale getirmek için
yapılan çalışmalar nanoteknoloji başlığı altında incelenebilir.

Şekil 2.3. Nanosistemlerin boyut karşılaştırma cetveli.

Yüzey alanı artırılmış küçük boyutlu damlacıkların saklayabildikleri etkin
maddelerin yüksek aktivite göstermesi, nanoemülsiyonları oldukça avantajlı hale
getirmektedir [70]. Üstün biyouyum özellikleri ve fonksiyonel koruyucu ceket yapısı
sayesinde nanoemülsiyonlar ilaç taşıyıcı sistemler arasında giderek daha fazla
kullanılmaya başlanmıştır [71, 72]. Temeli kimya olan farmasötik, kozmetik, gıda ve
tarım gibi çoğu alanda nanoemülsiyonlardan yararlanılmaktadır [72-74].
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2.3.1. Nanoemülsiyon
Birbiri içerisinde çözünmeyen iki farklı sıvının oluşturduğu heterojen karışımlar
emülsiyon olarak adlandırılmaktadır [75]. Kolloidal çözeltiler ise gözle veya normal bir
mikroskopla bakıldığı zaman homojen bir çözelti olarak görülmesine rağmen, elektron
mikroskoplarıyla incelendiğinde heterojen yapıları tespit edilebilen sistemlerdir [76].
Nanoemülsiyon, nanometre boyutlarındaki kolloidal çözeltilerin isimlendirilmesidir [77].
Nanoemülsiyonlar, yapısında su fazı, yağ fazı ve etkin maddelerin bulunduğu
damlacık kümeleridir. Temsili yapısı Şekil 2.3.1.’de gösterilmiştir.

Şekil 2.3.1. Nanoemülsiyonun yapısı.
İlaçların daha etkin bir şekilde uygulanmasında nanoemülsiyonlar avantaj
sağlamaktadırlar. Eşsiz özellikleri arasında, artan ilaç çözünürlüğü, gelişmiş
biyoyararlanımı, kontrollü ilaç salımı, kimyasal veya enzimatik bozulmaya karşı gelişmiş
koruma kapasiteleri dikkat çekmektedir [78].
Su/yağ (S/Y), yağ/su (Y/S), çoklu tabakalı nanoemülsiyonlar yağ/su/yağ (Y/S/Y),
su/yağ/su (S/Y/S) gibi faz farklılıkları içeren, boyutlarına göre şeffaf, yarı şeffaf ve beyaz
renkte nanoemülsiyonlar hazırlanabilmektedir [79]. Yüksek enerjili, düşük enerjili ve
kimyasal yöntemlerle, yardımcı yüzey etkin maddeler kullanılarak nano damlacıklar
oluşturulmaktadır [80-83]. Su fazı, su ve su ile karışabilen hidrofilik özellikteki
maddelerden oluşmaktadır. Yağ fazı, yağlar, mumlar, çeşitli hidrokarbonlar, gliseritler ve
silikonlar gibi lipofilik özellikteki maddelerden oluşmaktadırlar. Yüzey aktif maddeler,
su ve yağ fazı arasındaki temas yüzeyi gerilimini dengeleyen polar ya da apolar
özellikteki moleküllerdir [84].
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Nanoemülsiyon sistemler birçok avantaj sağlamaktadır [85]. Bunlar:


Moleküller arası çarpışmaların yol açtığı kuvvete karşı gelişen sürtünme
kuvveti etkisi, yer çekimi kuvvetinin etkisini azaltmaktadır. Böylece
nanoemülsiyonların stabil kalma süreleri uzamaktadır.



Damlacıkların çevresindeki dayanıklı yüzey etkin madde çeperi sayesinde
temas yüzeylerinin birleşerek çökmesi engellenmektedir.



Deri yoluyla etkin maddenin iletilmesinde nanoemülsiyonlar öncü
yapılardandır. Oldukça düşük yüzey gerilimine sahip olması ve küçük
damlacıklı yapısı sayesinde deri yüzeyine kolay ve hızlı penetrasyon
sağlanmaktadır.



Hapsedilen etkin maddenin çevre koşullarından korunmaları sağlanır.

Nanoemülsiyonların dezavantajlarını inceleyecek olursak [85]:


Hazırlanması sırasında pahalı yöntemler kullanılmaktadır. Homojenizatör,
ultrasonifikasyon gibi yüksek enerjili cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.



Ostwald damlacık büyümesi olarak adlandırılan damlacıkların zaman
içerisinde çözünmesi veya birleşerek büyük damlacıklar oluşturması
eğilimi, yapıların stabilitesini olumsuz etkilemektedir.

2.3.1.1. Nanoemülsiyonları Hazırlama Yöntemleri
Nanoemülsiyonlar yaygın olarak yüksek enerjili ve düşük enerjili yöntemlerle
üretilmektedir. Yüksek enerji gerektiren yöntemler ile yüksek hızda karıştıran
karıştırıcılar, yüksek basınçlı homojenizatörler ve ultrasonifikasyon cihazları kullanılarak
damlacık yapılar oluşturulmaktadır. Düşük enerji gerektiren yöntemler ise faz dönüşüm
sıcaklığı (PIT) ve emülsiyon dönüşüm noktası (EIP) olarak adlandırılmaktadır. Bu
yöntemlerde moleküllerin kimyasal enerjisi, nanoemülsiyonların oluşumunda etkilidir
[86].
Tez kapsamında, yüksek basınçlı homojenizatör ve ultrasonifikasyon cihazları
yardımıyla yüksek enerji gerektiren yöntemlerden faydalanarak nanoemülsiyon yapılar
hazırlanmıştır.
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Yüksek Basınçlı Homojenizasyon

Nanoemülsiyonların hazırlanmasında en yaygın kullanılan yöntemdir. Yüksek
basınç yardımıyla su fazı ve yağ fazı içeren karışım, kolloidal damlacıkların oluşmasını
sağlayacak şekilde yüksek kayma gerilimine maruz bırakılmaktadır. Yüksek akış hızı ve
basınç sayesinde oluşan kayma, akımın yüksek basınç altında valfler ile aniden daralması
ile oluşturulmaktadır [87].


Ultrasonik Emülsifikasyon

Nanoemülsiyonların

hazırlanmasında

en

verimli

yöntem

ultrasonik

emülsifikasyondur. Yüksek yoğunluktaki ultrasonik ses dalgalarının ürettiği kavitasyon
kuvvetleri sayesinde su ve yağ fazlarını karıştırıp, parçalarına ayırarak nano boyutlu
emülsiyonların oluşturulmasında etkili bir yöntemdir [83, 88].
Farklı hazırlama yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar incelendiğinde;
V. V. Tran ve arkadaşları anti-oksidan malzemelerin nanoemülsiyon yapılarını
sentezlemişlerdir. Böylece gıda, farmasötik ve kozmetik endüstrilerine ve insan sağlığına
daha iyi çözünen ve stabil olan malzemeleri kazandırmışlardır. Hazırlama esnasında basit
nanoemülsiyonların yanı sıra çok katmanlı nanoemülsiyon yapılar da tasarlamışlar ve
nano yapıları hazırlarken yüksek basınçlı homojenizasyon, ultrasonik emülsifikasyon ve
faz dönüşüm sıcaklığı yöntemleri kullanılmıştır [70].
T.P.

Sari

ve

arkadaşları

ultrasonifikasyon

yöntemi

ile

hazırladıkları

nanoemülsiyonlara kurkumin denilen zerdeçal bitkisinin en aktif ama en kararsız
molekülünü yüklemişlerdir. Nanoemülsiyon içerisine kapsüllenmiş kurkuminin serbest
kurkumine göre daha stabil ve daha yavaş salınımından dolayı biyoyararlanımının artığı
gözlenmiştir [89].
M. N. Yukuyama ve arkadaşları yüksek basınçlı homojenizasyon ve D-faz
emülsifikasyon

yöntemleri

ile

zeytinyağı

içeren

nanoemülsiyon

yapılarını

tasarlamışlardır. Her iki yöntemde de 275 nm’lik nanoemülsiyonlar sentezlenmiş ve
yöntemlerin optimizasyonu için tekrarlı testler yapılmıştır [90].
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2.3.1.2. Nanoemülsiyonların Yapı Aydınlatma Çalışmaları
Nanoemülsiyonların yapılarını aydınlatmak için kullanılan cihazlar ve bu cihazlar
ile tespit edilebilen;


Dinamik ışık saçılımı spektroskopisi (DLS) ile damlacık boyutu, boyut
dağılımı ve zeta potansiyeli ile yüzey yükünün belirlenmesi,



Geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile nanoemülsiyonların boyut, şekil
ve morfolojik görüntülerinin alınması,



Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile şekil ve yüzey morfolojisi tespiti,



Düşük ve geniş açılı x-ışını saçılımı spektroskopisi (SAXS ve WAXS) ile
boyut, şekil, yüzey morfolojisi ve sıcaklık, nem etkileri, gerilme açısı gibi
ayrıntılı analizler yapmak mümkündür.

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde;
A. A. Asmawi ve arkadaşları akciğer kanseri tedavisi için dosetaksel yüklü
nanoemülsiyonlar geliştirmiş ve bunları karakterize etmişlerdir. Nanoemülsiyonlar ile
dosatakselin çözünürlük problemini ve toksisitesini düşürerek ilacın biyouyumluluğunu
artırmışlardır. Yapı karakterizasyon çalışmalarında, damlacık boyutu ve zeta potansiyeli
DLS ile belirlenmiştir. TEM ile dairesel partikül şekli gözlenmiştir. Kanserli hücreler ile
aktivite çalışmaları yapılmıştır [91].
I. Haidar ve arkadaşları antimalaryal ilaç olan halofantrin yüklü soya fasulyesi
yağı

içeren

nanoemülsiyonların

fiziksel

karakterizasyonu

üzerine

çalışmalar

yayınlamışlardır. Halofantrinin asidik pH’da daha stabil nanoemülsiyon elde ettiklerini
bildirmişlerdir. Tutarlı zeta potansiyeli ve polidispersite sonuçları gözlenmiş ve
kriyojenik elektron mikroskobu ile nanoemülsiyonların çok katmanlı yapıdaki
morfolojileri tanımlanmıştır [92].
Nanoemülsiyonlarla

ilgili

farklı

incelendiğinde;
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yöntemlerin

kullanıldığı

araştırmalar

H. Alkreathy ve arkadaşları doksorubisin ve simvastin bileşiklerini içeren kombin
nanoemülsiyon yapılarını tasarlamışlardır. Bu yapıların anti-tümör aktivitesini albino fare
modeli üzerinde incelemişlerdir. Nanoemülsiyonların, etkin maddelerin tümör hücreleri
tarafından emilimini geliştirdiği, toksik olmayan bir etki ile biyokimyasal parametreleri
iyileştirdiği ve yan etkileri azalttığı gösterilmiştir [93].
A. Abu-Fayyad ve arkadaşları paklitaksel ve γ-tocotrienol lipid konjugatları yüklü
nanoemülsiyonları geliştirmişler ve in-vitro karakterizasyon çalışmaları yapmışlardır.
Ticari ismi Tocosol® olan paklitaksel nanoemülsiyon formüle ilacın faz III klinik çalışma
evresindedir. Anti-tümör aktiviteye sahip bu ilacın nanoemülsiyon formülasyonlarının
geliştirilmesinin pankreas kanseri için önemli olduğu vurgulanmıştır. Vitamin E’nin γizomerinin paklitaksel ile konjuge olup olmadığı NMR ve kütle spektroskopisi ile tespit
edilmiştir. Nanoemülsiyonun yapı aydınlatma çalışmalarında benzer şekilde damlacık
boyutu ve zeta potansiyeli tespiti için DLS, morfolojisinin tespiti için TEM cihazları
kullanılmıştır [94].
S. Tubtimsri ve arkadaşları nane yağı yüklü nanoemülsiyonların ağız kanseri
hücrelerine karşı sitotoksik ajan olarak üretimi ve karakterizasyonu üzerine çalışmalarını
rapor etmişlerdir. Faz dönüşüm sıcaklığı metodu ile üretilen nanoemülsiyonların
boyutları DLS ile, morfolojileri AFM ile tespit edilmiştir. Sentez sırasında kullanılan yağ
karışımlarının yapı aydınlatma çalışmaları için NOESY NMR analizi tekniği
kullanılmıştır. Sitotoksisite çalışmaları doğrultusunda da kanserli hücrelerin apoptozunu
geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır [95].
G. C. Meirelles ve arkadaşlarının çalışmaları benzopiran HP1 yüklü
nanoemülsiyonların bağırsak geçirgenliğini artırdığını bildirmektedir. Hypericum
poliantemum bitkisinden izole edilen benzopiran HP1 molekülü anti-nosiseptif aktivite
göstermektedir. Yani ağrılı uyaranların nosiseptörler aracılığıyla neden olduğu etkiyi
önleyen bir bileşiktir. Bu bleşik suda az çözünür. Nanoemülsiyon formülasyonuna
geçilmesinin nedeni sudaki çözünürlüğünün artırılmasıdır. Formülasyonun DLS ve TEM
ile boyut, şekil ve morfolojik yapısı aydınlatılmıştır. Biyolojik aktivite çalışmaları sonucu
da benzopiran HP1 içeren nanoemülsiyonların serbest benzopiran HP1’e göre daha iyi
emilim sağlayarak, ilacın aktivitesini artırıldığı rapor edilmiştir [96].
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2.4.

NSAİİ’ler Üzerine Türev Molekül Sentez Çalışmaları
NSAİİ’lerin kimyası incelendiğinde moleküllerin ortak özelliği karboksilik asit -

COOH fonksiyonel grubu içermeleridir [97]. Yapılarında çeşitli aromatik hidrokarbon
gruplar ya da heteroaromatik hidrokarbonlar üzerine takılı elektron sağlayan -OCH3, OH, -NH2 gibi fonksiyonel grupların yanı sıra, elektron çeken -CF3, -CO2CH3, - NO2 gibi
fonksiyonel gruplar da bulunmaktadır [98]. Bu durumda NSAİİ molekülleri üzerinde çok
sayıda tepkime tasarlamak mümkündür [99].
Tez kapsamında NSAİİ’lerin genel yan etkisi olan mide rahatsızlıklarını azaltmak
amacıyla ilaçların çeşitli türev molekül sentez çalışmaları yapılmıştır. Türev moleküllerin
eldesinde karboksilik asit fonksiyonel grubunun üzerinden sentez diyagramı
oluşturulmuştur. Karboksilik asit grubu, açiline ya da asit halojenürlerine dönüştürülmesi
ile tepkimenin ilk basamağı tasarlanmıştır [100]. NSAİİ’lerin asit halojenürleri üzerinden
nükleofilik katım ve ayrılma tepkimeleri ile bu moleküllerin amit yapıları elde edilmiştir
[101].
Örneğin tez kapsamında sentezi yapılan flurbiprofen türev molekül üzerinden bu
tepkimeler Şekil 2.4.’te şematize edilmiştir.

Şekil 2.4. NSAİİ’ler üzerine türev molekül sentez çalışmaları.
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2.4.1. NSAİİ’lerin Asit Halojenür Yapısı
Karboksil grubunun karbonil karbonu ve hidroksil oksijeninin orbital düzenleri
sayesinde aynı düzlem üzerinde yer alır ve bağ açıları 120˚’dir. Karboksilik asit
molekülleri

su

molekülleri

ile

etkileşim

içerisinde

olup

suda

çözünebilme

eğilimindedirler. Karboksilik asitlerin, NSAİİ’lerin vücut içerisindeki formu da olan
karboksilat anyon hali, ortama kolaylıkla H+ iyonunun verilmesini sağlarlar. Yani ortamın
pH’sını düşürürler. Elektron çekici grup örneğin CN, F, Br, I, NO2 vb. sübstitüentler
taşıyan NSAİİ’ler indüktif yolla molekülün asitliğini artırmaktadır. Açil halojenürler
içerisinde açil klorürler kararlılığı en az, etkinliği en fazla olan asit türevleridir. Asit
halojenürler tepkime verme eğilimini artırmaktadır [100-103].
Flurbiprofenin asit klorür sentez mekanizması örneği üzerinden NSAİİ’lerin asit
halojenür sentezi Şekil 2.4.1.’de şematize edilmiştir.

Şekil 2.4.1. NSAİİ’lerin asit halojenür sentezi.
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2.4.2. NSAİİ’lerin Nükleofilik Katım ve Ayrılma Tepkimeleri
Çekirdek sever ya da + yük sever olarak adlandırılabilen nükleofiller, elektronca
zengin atom gruplarıdır. Tepkimelerde Lewis bazı olarak davranırlar [104]. Katım ya da
diğer adıyla adisyon tepkimelerinde, moleküle dışardan dahil olan bir atom ya da molekül
grubunun varlığı söz konusuyken, ayrılma ya da eliminasyon tepkimelerinde molekül
üzerinden kopan bir atom ya da molekül grubu mevcuttur. Katım ve ayrılma birbirinin
tersi tepkimelerdir. Substrat molekülün daha kararlı ürüne ulaşması yönünde tepkime
yürür [105, 106].
Flurbiprofenin (R)-2-amino-3-fenilpropanol ile sentez mekanizması örneği
üzerinden NSAİİ’lerin nükleofilik katım ve ayrılma tepkimeleri Şekil 2.4.2.’deki gibi
şematize edilmiştir.

Şekil 2.4.2. NSAİİ’lerin nükleofilik katım ve ayrılma tepkimeleri.
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2.5.

Biyolojik Aktivite
NSAİİ’lerin biyolojik aktivite çalışmaları arasında;


Anti-inflamatuar etki testleri



Analjezik etki testleri



Anti-piretik etki testleri



Anti-oksidan etki testleri



Anti-anjiojenik etki testleri



Gastrointestinal etki testleri



Sitotoksik etki ve anti-tümör aktivite testleri bulunmaktadır [107, 108].
Tez kapsamında seçilen türev moleküllere ve nanoemülsiyonlara in-vitro hücre

canlılığı, anti-oksidan etki testi ve COX-1 ve COX-2 inhibisyon testleri yapılmıştır.
Literatürde NSAİİ’ler için yapılan biyolojik aktivite çalışmaları incelendiğinde;
C. N. Banti ve arkadaşları diklofenak etkin maddesinin Ag(I) konjugatını
sentezleyerek antimetastatik etki gösterdiğini rapor etmişlerdir. In-vitro sitotoksik
aktivitesi adenokarsinoma kanserli hücreleri üzerinde incelenmiş ve cisplatin
molekülünden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir [25].
A. Mirshafiey ve arkadaşları yeni bir NSAİİ olarak β-D-mannuronik asit
(M2000)’i rapor etmişlerdir. β-D-Mannuronik asit (M2000)’in bu dikkat çeken özelliğini
COX-1 ve -2 aktiviteleri ile gen ekspresyonu sonuçlarına göre yorumlamışlardır [109].
T. Elsaman ve arkadaşları NSAİİ’lerden diklofenak, naproksen, deksibuprofen ve
meklofenamik asitin amino asit ester türev yapılarını sentezlemişler ve in-vivo ülserojenik
testler sonucunda gastroülserojenik etki göstermediğini bulmuşlardır [16].
I. A. Ogunwande ve arkadaşları Bougainvillea glabra yağının anti-inflamatuar ve
anti-nosiseptif aktiviteleri üzerinde çalışmışlardır. Anti-nosiseptif aktivitenin standart
ilaçlara benzer olduğu gözlenirken, anti-inflamatuar aktivitenin standart ilaçlardan daha
yüksek olduğu bulunmuştur [110].
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2.5.1. In-vitro Hücre Canlılığı
NSAİİ’lerin

hücre

canlılığı

testleri

ile

ilgili

literatürdeki

çalışmalar

incelendiğinde;
A. Hughes ve arkadaşları kolorektal kanser hücre hattında yürüttükleri çalışmada
naproksenin sitotoksik etkiyi indüklediğini rapor etmişlerdir. Bu bulgu ile naproksenin
COX inhibisyonundan bağımsız olarak, kemo-koruyucu etkisini açıklayan toksikolojik
etkisi doğrulanmıştır [111].
F. Kugawa ve arkadaşları insan mesane kanseri hücre hattında klinikte kullanılan
aspirin, etodolak, diklofenak, ibuprofen, indometasin, mefanamik asit, nabumeton ve
piroksikam gibi NSAİİ’lerin sitotoksisitesi üzerine çalışmalarını rapor etmişlerdir. %40
hücre canlılığı kaybı ile apoptotik hücre ölümünde en etkili ilaçların, mefenamik asit ve
nabumeton olduğunu bildirmişlerdir [112].
J. Chang ve arkadaşları NSAİİ’lerin in-vivo testlerde osteoblastlardaki hücre
ölümünü indüklediklerini, kemik onarımını inhibe ettiklerini rapor etmişlerdir [113].
P. Mozolewski ve arkadaşları seçtikleri NSAİİ’leri ve kombinasyonlarını
potansiyel glikozaminoglikan (GAG) metabolizma modülatörü olarak tanımlamışlardır.
NSAİİ’ler metabolizmadaki GAG sentezini inhibe etmektedirler. Düşük sitotoksik etki
ve çok dikkat çekmeyen anti-proliferatif aktivite gözlenmiştir [114].
Y. Arai ve arkadaşları nabumetonun gastrik mukozal hücrelerdeki direkt
sitotoksisitesi araştırmışlar ve in-vitro sitotoksisite çalışmalarda nabumetonun mide
mukozasına zarar vermediği tespit edilmiştir [115].
C. Rodriguez-Burford ve arkadaşları NSAİİ’lerin yumurtalık karsinoma hücre
hattına etkileri üzerine araştırmalarını rapor etmişlerdir. Kontrol grubuna göre COX-2
seçici NSAİİ’lerin kanserli hücrelerin apoptozunu indüklediklerini gözlemişlerdir.
Yumurtalık kanseri için, seçici COX-2 inhibitörleri ile gelişmekte olan tümörün
gelişiminin kontrol altına alınmasını sağladıkları belirtilmiştir [116].
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2.5.2. Anti-oksidan Aktivite
NSAİİ’lerin anti-oksidan etki testleri ile ilgili literatürdeki çalışmalar
incelendiğinde;
S. Emad ve arkadaşları tekrarlanan stres paradigmalarının hafıza fonksiyonlarında
yıkıcı değişikliklere neden olduğunu bildirmişlerdir. Stresin inflamasyon ile ilgili
olduğunu ve psikolojik, fiziksel stresin nöroinflamasyona neden olabileceğini
belirtmektedirler. İndometasin ve diklofenak NSAİİ’lerinin sıçanlarda anti-oksidan
enzimlerin aktivitesi artarken, stres kaynaklı hafıza inflamasyon oranını düşürdüğü rapor
edilmiştir [117].
B. Lee ve arkadaşları NSAİİ’lerin dış uyranlara duyarlı anti-oksidan nano ön
ilaçlarını tasarlamışlardır. İndometasin, ibuprofen ve naproksenin α-lipoik asit türev ön
ilaç moleküllerini sentezlemişler ve bunların nano formülasyonlarını geliştirmişlerdir.
Anti-oksidan etkileri kıyaslandığında nano ön ilaçların aktivite sonuçlarının daha iyi
olduğu rapor edilmiştir [118].
P. N. Kourounakis ve arkadaşları gastrointestinal toksisiteyi azaltabilmek için
NSAİİ’lerde modifikasyonlar yapmışlardır. Reaktif oksijenin ve serbest radikallerin
inflamasyon ve mide ülseri gibi çeşitli patolojik koşullarla ilgili olduğunu bildirmişlerdir.
Aynı zamanda NSAİİ’lerin asidik yapısının gastrointestinal toksisiteye neden olduğunu
belirtmişlerdir. Bu nedenle iyi bilinen bir anti-oksidan molekül olan sisteamini NSAİİ’ler
ile türevlendirmişlerdir. Sıçanlarda yaptıkları denemelerde anti-oksidan ve antiinflamatuar aktiviteyi geliştirdiklerini ve ülserojenik toksisitelerinin inhibe edildiğini
rapor etmişlerdir [119].
A. Tarushi ve arkadaşları Zn-tolfenamik asit kompleks yapılarının anti-oksidan
aktivitesi ve DNA, albümin etkileşimini incelemişlerdir. Komplekslerin insan bovin
serum albümin ile bağ yapabildiğini ve calf-thymus DNA ile interkalatif olarak
etkileşebildiğini gözlemişlerdir. Kompleks yapıların serbest tolfenamik asite göre antioksidan aktivitesinin dikkat çekici oranda iyileştirildiğini belirtmişlerdir [120].
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2.5.3. In-vitro COX-1 ve COX-2 Aktivite
NSAİİ’lerin COX-1 ve -2 enzim aktivite testleri ile ilgili literatürdeki çalışmalar
incelendiğinde;
T. R. Lakshman ve arkadaşları Fe, Co ve Zn’nin diklofenak kompleks yapılarını
sentezlemişler ve bu yapıları polipridilamin ligandlara takmışlardır. Tasarladıkları bu
yapıların anti-inflamatuar ve anti-proliferatif aktivitelerini araştırmışlardır. İnsan meme
kanseri hücre hattında Fe ve Zn kompleksleri anti-proliferatif etkiyi desteklerken, Co
kompleksinin kanserli hücrelere karşı sitotoksisitesinin düşük olduğu gözlenmiştir.
Komplekslerin tümü COX enzimlerini inhibe ederek anti-inflamatuar etkiyi göstermeye
devam etmişlerdir [121].
M. Murahari ve arkadaşları COX-2 seçici ligand bazlı yeni pirazol türevlerinin
sentezini ve ligand bazlı pirazollerin, COX-2 inhibitör farmakofor ve QSAR modelibilgisayar destekli modelleme çalışmalarını yürütmüşlerdir. Modelleme çalışmalarına
göre iyi istatistiksel sonuçlar verebilecek moleküllerin, pirazolun azometin türevlerinin
sentezine gidilmiştir. Sentezlenen yeni potansiyel COX-2 seçici aktif moleküllerin 1H- ve
13

C-NMR, kütle spektrometre yöntemleri ile yapıları aydınlatılmıştır. Tüm moleküllerin

in-vitro COX-1 ve -2 inhibisyon testleri ve in-vivo anti-inflamatuar aktivite testleri
yapılmıştır. Bu türevlerin, COX-2 seçici ilaçlardan olan selekoksibden daha iyi antiinflamatuar aktivite sonuçları ve daha düşük ülserojenik indeks gösterdiği rapor edilmiştir
[122].
M. Migliore ve arkadaşları çalışmalarında potansiyel çoklu hedeflendirilmiş yağ
asidi amit hidrolaz (FAAH) ve flurbiprofenin hibrit köprü yapısını geliştirmişlerdir.
Tasarlanan bu hibrit molekülün yapı aktivite ilişkisini moleküler modelleme
yöntemleriyle araştırmışlardır. Enantiyomer yapılarının farmakolojik çalışmalarından
sonra, seçilen yüksek potansiyeldeki COX inhibitörünün analjezik ve anti-inlamatuar
aktivitelerine in-vivo testlerle incelenmiştir. Hayvan deneyleri sonucunda, hibrit yapının
(S)-enantiyomerinin aktivitesinin oldukça iyi olduğu belirtilmiştir [123].
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2.6.

Çalışmanın Amacı
En basit anlatımla NSAİİ’ler, ağrıyı dindirme ve inflamasyon tedavisi yanında

mide rahatsızlıklarına neden olmaktadır [124]. NSAİİ’ler vücut içerisine alındığında
gerçekleşen biyolojik sentezler sonucu COX-1 ve -2 enzimlerinin her ikisi de inhibe
olmaktadırlar [125]. COX enziminin her iki izoformunun da fizyolojik rolleri birbirinden
farklıdır [126]. Literatürde gastrointestinal toksisiteye, COX-1 inhibisyonunun yanı sıra
NSAİİ’lerin asidik yapısının da neden olduğu görüşü savunulmaktadır [119]. NSAİİ’lerin
asidik yapısı karboksilik asit fonksiyonel grubundan kaynaklanmaktadır [127]. Vücut
içerisinde karboksilat anyonu formunda tepkimesine giren NSAİİ’ler, ortama H+ iyonunu
vererek ortamın pH’ını düşürmektedirler.
Tez

çalışması

kapsamında

NSAİİ’lerin

asitliklerinin

düşürülüp

mide

rahatsızlıklarına neden olan yan etkilerin iyileştirilebilmesi için;


Çeşitli amino asit esterler ve amino alkollerle sentezi tasarlanan NSAİİ’lerin
karboksilik asit fonksiyonel grubuna ait serbest H+’u molekülden uzaklaştırıp,
asidik

grubun

amit

bağına

dönüştürerek

yeni

türev

moleküllerin

sentezlenmesi,


Amino asit ve amino alkollerin biyolojik moleküller olması sayesinde
NSAİİ’lerin bu hibrit yapılarının biyolojik yapıya benzemesi, biyomimetik
yapılar elde edilmesi,



Sentezlenen moleküllerdeki artan lipofilik ve düşen hidrofilik özelliğin
nanoemülsiyon sistemler ile dengelenmesi, nanoemülsiyon sistemler
sayesinde yapıların suda çözünürlüğünün artırılması,



Nanoemülsiyon sistem sentezi ile biyouyumluluğu artırılmış nm boyutlu
NSAİİ’ler ve türev moleküllerin sentezlenmesi,



Nanoemülsiyon damlacıklarının içerisine yüklenmiş NSAİİ’ler ve türev
moleküllerin, iyi dağılımlı ve yüzey alanı genişlemiş nanosistem sayesinde
hücre duvarından geçişinin kolaylaştırılması,



Nanoemülsiyonun NSAİİ’leri ceket gibi gizlemesi sayesinde iyi mobilite, kan
dolaşımında enzimatik parçalanmadan korunma ile daha uzun süreli tedavi
etkisinin sağlanması,



NSAİİ’lerin ve türev moleküllerin biyolojik aktivitelerinin iyileştirilmesi
amaçlanmıştır.
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1.

Genel Yöntemler
Sentez aşamasında kullanılan kimyasallar Sigma-Aldrich (ABD), Merck

(Almanya) firmalarından temin edilmiştir. NMR spektrumları Bruker Avance III DPX
400 cihazı ile alınmıştır. Kimyasal kaymalar  ppm biriminde gösterilmiş, CDCl3 (1H:

=7.26 ve

13

C: =77.0), CD3OD (1H: =3.35 & 4.78 ve

13

C: =49.3), DMSO-d6 (1H:

=2.49 ve 13C: =39.7) çözücüler kullanılmış, eşleşme sabiti (J) Hz standartlarında rapor
edilmiştir. Kolon kromatografisi ile saflaştırma işlemi silika jel 60 (Fluka 0.063-0.200)
kullanılarak yapılmıştır. İTK, 60F254 (Merck) alüminyum plakalar kullanılarak ürünler
yürütülmüş, lekeler UV lamba (= 254 nm) ile gözlenmiştir. HRMS spektrumları Waters
Synapt G1 ESI-TOF-MS cihazı ile alınmıştır. Infrared Spektrumları 4000-600 cm-1
aralıkta Thermo Nicolet IS10 ATR / FT-IR spektrofotometresi ile rapor edilmiştir. Krüss
M5000 ile katı örneklerin erime noktaları tayin edilmiştir. Nanoemülsiyonların
hazırlanmasında homojenizatör olarak Isolab light duty kullanılırken, ultrasonifikasyon
cihazı olarak Bandelin Sonopuls 2200 kullanılmıştır. Nanoemülsiyonların boyutlarının
analizinde ve zeta potansiyellerinin ölçümünde Malvern Nano ZetaSizer cihazı ile
sonuçlar rapor edilmiştir. Nanoemülsiyonların geçirimli elektron mikroskobu görüntüleri
FEI 120kV CTEM ile kayıt edilmiştir. UV absorpsiyon ölçümleri için Agilent UV
Spektrofotometresi 8453 cihazı kullanılmıştır.
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3.2.

İlaçların Açil Klorürlerinin Genel Sentez Yöntemi

Şekil 3.2. İlaçların açil klorürlerinin genel sentez yöntemi.

İlaç (1 mol) DCM (20 mL) içerisinde çözülür. Üzerine damla damla SOCl2 (2
mol) eklenir ve 75oC’da geri soğutucu altında manyetik karıştırıcı ile 5 saat karıştırılır.
Tepkime oda sıcaklığında bir gece karıştırıldıktan sonra karışım DCM’den döner
buharlaştırıcı ile arındırılır ve tepkime sonucu fazla SOCl2 damıtma yöntemi ile
uzaklaştırılır [128].

3.3.

Amino Asitlerin Esterlerinin Genel Sentez Yöntemi

Şekil 3.3. Amino asitlerin esterlerinin genel sentez yöntemi.

0oC’da alkol (40 mol) içerisine damla damla SOCl2 (5 mol) eklenir. Üzerine
amino asit (2 mol) eklenir. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü yaklaşık 48 sa
karışmaya devam ettirilir. Ham ürün döner buharlaştırıcı ile çözücüsünden ve damıtma
yöntemi ile tepkime sonucu fazla SOCl2’den uzaklaştırılarak saflaştırılır. Ürün metanol
ya da eterden kristallendirilir ya da yağımsı sıvı olarak alınır [129].
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3.4.

İlaçların Açil Klorürleri ve Amino Asit Esterler/Amino Alkoller ile

Nükleofilik Katım ve Ayrılma Tepkimesi Yöntemi

Şekil 3.4. İlaçların açil klorürleri ve amino asit esterler/amino alkoller ile nükleofilik
katım ve ayrılma tepkimesi yöntemi.

Amino asit ester/amino alkol (1 mol), Et3N (3 mol) ve DMAP (0.2 mol) DCM (20
mL) içerisinde çözülür. Sentez ortam sıcaklığı 0oC’a düşürülür. Karışıma DCM (5 mL)
içerisinde çözülmüş ilaç açil klorürü (1 mol) damla damla eklenir. Tepkime oda
sıcaklığında İTK kontrollü karışmaya devam ettirilir. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç
kez ekstraksiyon yapılır ve alınan organik faz kolon kromatografisi ile saflaştırılır.
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3.5.

Amino Asit Ester Sentezi

3.5.1. (S)-Dimetil 2-aminosüksinat Sentezi (5)

Şekil 3.5.1. (S)-Dimetil 2-aminosüksinat sentezi.

0oC’da CH3OH (25 mL) içerisine damla damla SOCl2 (5.5 mL, 75 mmol) eklendi.
Üzerine L-aspartik asit (4 g, 30 mmol) eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
yaklaşık 48 sa karışmaya devam ettirildi. Ham ürün döner buharlaştırıcı ile CH 3OH‘den
ve damıtma ile fazla SOCl2’den uzaklaştırılarak saflaştırıldı. Sarı yağımsı sıvı ürün %84
verimle alındı. C6H11NO4 : 161.16 g/mol, Rf : 0.42 (CHCl3:CH3OH, 5:1), 1H-NMR (400
MHz, CDCl3) H 8.82 (2H, br-s, NH2), 4.01 (1H, t J=8 Hz, 2-H), 3.70 (3H, s, OCH3),
3.59 (3H, s, OCH3), 2.07 (2H, d J=8 Hz, 3-H), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3)  170.56
(C=O), 168.71 (C=O), 53.73, 52.71, 49.72, 33.91.
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3.5.2. (R)-Metil 2-aminopropanoat Sentezi (6)

Şekil 3.5.2. (R)-Metil 2-aminopropanoat sentezi.

0oC’da CH3OH (40 mL) içerisine damla damla SOCl2 (9.1 mL, 125 mmol)
eklendi. Üzerine L-alanin (4.45 g, 50 mmol) eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK
kontrollü yaklaşık 48 sa karışmaya devam ettirildi. Ham ürün döner buharlaştırıcı ile
CH3OH‘den ve damıtma ile fazla SOCl2’den uzaklaştırılarak saflaştırıldı. Beyaz katı ürün
%97 verimle alındı. Erime noktası 108.7oC, C4H9NO2 : 103.12 g/mol, Rf : 0.20
(CHCl3:CH3OH, 10:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 8.60 (2H, br-s, NH2), 3.83 (3H,
s, OCH3), 3.40 (1H, m, 2-H), 1.29 (3H, d J=8 Hz, 1-H), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) 
170.65 (C=O), 53.41, 49.34, 16.00.
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3.6.

Flurbiprofen Türevi Moleküllerin Sentezi

3.6.1. 2-(2-Floro-bifenil-4-il)propanoil klorür Sentezi (7)

Şekil 3.6.1. 2-(2-Floro-bifenil-4-il)propanoil klorür sentezi.

Flurbiprofen (1.22 g, 5 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. SOCl2 (0.73 mL,
10 mmol) damla damla tepkime ortamına eklendi ve 5 saat 75oC’da karıştırıldı. Bir gece
oda sıcaklığında karıştırılmaya devam ettirildi ve İTK kontrollü tepkime sonlandırıldı.
Çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı ve ham ürün damıtma ile saflaştırıldı. Şeffafsarı yağımsı sıvı ürün %95 verimle alındı. C15H12ClFO : 262.71 g/mol, Rf : 0.73
(EtOAc:Hekzan, 1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.56-7.10 (8H, m, Ar-H), 4.16
(1H, q J=8 Hz, 2-H), 1.64 (3H, d J=8 Hz, 3-H), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 175.04
(amit C=O), 160.99 (2'-CF), 138.54, 138.49, 135.11, 131.38, 128.95, 128.52, 127.91,
124.01, 115.86, 115.60 (Ar-C), 56.76 (2-C), 18.62 (3-C).
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3.6.2. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit
Sentezi (8)

Şekil

3.6.2.

(2'R-)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit

sentezi.
(R)-2-aminopropanol (300 mg, 4 mmol), Et3N (1.67 mL, 12 mmol) ve DMAP (98
mg, 0.8 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı 0oC’a düşürüldü.
Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorür (1.05
g, 4 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü karışmaya
devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı ve alınan
organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 2:1) ile saflaştırıldı. Beyaz katı ürün
%94 verimle alındı. Erime noktası 142.1oC, C18H20FNO2 : 301.36 g/mol, Rf : 0.33
(EtOAc:Hekzan, 2:1), 1H-NMR (400 MHz, CD3OD) H 7.51-7.21 (8H, m Ar-H), 4.94
(1H, s OH), 3.97 (1H, m, 2'-H), 3.72 (1H, q J=8 Hz, 2-H), 3.49 (1H, dd J=4 & 12 Hz, 1'Ha), 3.40 (1H, dd J=4 & 12 Hz, 1'-Hb), 1.48 (3H, d J=8 Hz, 3-H), 1.19 (3H, d J=8 Hz,
3'-H),

13

C-NMR (100 MHz, CD3OD) C 176.11 (1-C), 162.18 (CF), 159.73, 144.91,

136.95, 131.79, 129.99, 129.52, 128.71, 128.66, 124.79, 116.17, 115.91 (Ar-C), 66.05
(1'-C), 48.43 (2'-C), 46.93 (2-C), 18.98 (3-C), 17.22 (3'-C), HRMS (EI) teorik olarak
hesaplanan C18H21FNO2 (M+H+) 302.1556, deneysel olarak bulunan 302.1552, ATR-IR
cm-1 3298.00 (NH), 2971.63 (CH alkan), 1642.46 (C=O ester), 1544.84 (C=C aromatik),
1414.70 (CF).
Kolon kromatografisi ile ayrılabilen diastereomer (2R,2'R)- ve (2S,2'R)- yapıları
aşağıda gösterilmiştir. 1H- ve 13C-NMR analizleri ile yapılar açıklanmıştır.
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Şekil 3.6.2.1. (2'R-)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
diastereomerleri.
1

H-NMR (400 MHz, CD3OD) H 7.51-7.17 (9H, m Ar-H & NH), 4.95 (1H, s,

OH), 3.94 (1H, m, 2'-H), 3.67 (1H, q J=8 Hz, 2-H), 3.50 (2H, m, 1'-H), 1.47 (3H, d J=8
Hz, 3-H), 1.09 (3H, d J=8 Hz, 3'-H),

13

C-NMR (100 MHz, CD3OD) C 176.03 (1-C),

162.21 (CF), 159.75, 144.86, 136.96, 131.86, 130.05, 129.54, 128.74, 124.67, 116.20,
115.98 (Ar-C), 66.23 (1'-C), 48.47 (2'-C), 47.01 (2-C), 19.25 (3-C), 17.31 (3'-C).
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3.6.3. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat Sentezi (9)

Şekil 3.6.3. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat sentezi.

Dimetil 2-aminopentandioat (228 mg, 1.3 mmol), Et3N (0.5 mL, 3.9 mmol) ve
DMAP (32 mg, 0.26 mmol) DCM (15 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(2-floro-bifenil-4il)propanoil klorür (342 mg, 1.3 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında
İTK kontrollü karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez
ekstraksiyon yapıldı ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:2) ile
saflaştırıldı. Beyaz katı ürün %66 verimle alındı. Erime noktası 79.4oC, C22H24FNO5 :
401.43 g/mol, Rf : 0.44 (EtOAc:Hekzan, 1:2), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.52-7.10
(8H, m, Ar-H), 6.35 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.55 (1H, m, 2-H), 3.59-3.45 (1H, m, 2'-H),
3.69 (3H, s, OCH3), 3.64 (3H, s, OCH3), 2.36 (1H, m, 4-Ha), 2.18 (2H, m, 4-Hb & 3-Ha),
1.98 (1H, m, 3-Hb), 1.53 (3H, d J=8Hz, 3'-H), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 173.19
(1'-C), 173.08 (1-C), 171.90 (5-C), 161.01 (CF), 158.53, 142.25, 135.41, 130.92, 128.92,
127.62, 123.58, 115.47, 115.24 (Ar-C), 52.34 (2-C), 51.84 (OCH3), 51.28 (OCH3), 46.35
(2'-C), 29.96 (4-C), 26.92 (3-C), 18.58 (3'-C), HRMS (EI) teorik olarak hesaplanan
C22H25FNO5 (M+H+) 402.1717, deneysel olarak bulunan 402.1721, ATR-IR cm-1
3316.67 (NH), 2952.48 (CH alkan), 1737.24 (C=O amit), 1649.63 (C=O ester), 1531.87
(C=C aromatik), 1417.23 (CF), 1204.46 (C-O ester).
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3.6.4.

(2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)

propanamit Sentezi (10)

Şekil 3.6.4. (2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)
propanamit sentezi.

(R)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol (227 mg, 1.5 mmol), Et3N (0.63 mL, 4.5 mmol)
ve DMAP (37 mg, 0.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(2-floro-bifenil-4il)propanoil klorür (394 mg, 1.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında
İTK kontrollü karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez
ekstraksiyon yapıldı ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:2) ile
saflaştırıldı. Beyaz katı ürün %74 verimle alındı. Erime noktası 139oC, C24H24FNO2 :
377.45 g/mol, Rf : 0.52 (EtOAc:Hekzan, 1:2), 1H-NMR (400 MHz, CD3OD) H 7.59-7.27
(6H, m, Ar-H), 7.15-6.95 (7H, m, Ar-H), 4.17 (1H, m, 2'-H), 3.64 (1H, q J=8 Hz, 2-H),
3.58 (2H, d J=4 Hz, 1'-H), 2.91 (1H, dd J= 8 & 12 Hz, 3'-Ha), 2.64 (1H, dd J= 8 & 12 Hz,
3'-Hb), 1.42 (3H, d J=8Hz, 3-H), 13C-NMR (100 MHz, CD3OD) C 175.98 (1-C), 162.08
(CF), 159.63, 144.83, 139.45, 137.05, 131.72, 131.69, 130.26, 129.56, 129.19, 128.70,
127.16, 124.65, 116.07, 115.84 (Ar-C), 64.61 (1'-C), 53.93 (2'-C), 46.90 (2-C), 37.87 (3'C), 18.64 (3-C), HRMS (EI) teorik olarak hesaplanan C24H25FNO2 (M+H+) 378.1869,
deneysel olarak bulunan 378.1876, ATR-IR cm-1 3290.00 (NH), 2968.69 (CH alkan),
1646.26 (C=O ester), 1548.34 (C=C aromatik), 1413.78 (CF).
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3.6.5. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit
Sentezi (11)

Şekil

3.6.5.

(2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit

sentezi.
(R)-2-Amino-3-metilbütan-1-ol (17 mL, 1.5 mmol), Et3N (0.63 mL, 4.5 mmol) ve
DMAP (37 mg, 0.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı 0oC’a
düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil
klorür (394 mg, 1.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 2:1) ile saflaştırıldı. Beyaz
katı ürün %74 verimle alındı. Erime noktası 153.1oC, C20H24FNO2 : 329.41 g/mol, Rf :
0.42 (EtOAc:Hekzan, 2:1), 1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) H 7.76 (1H, m, NH), 7.547.25 (8H, m, Ar-H), 4.60 (1H, br-d J=16 Hz, OH), 3.79 (1H, m, 2-H), 3.57 (1H, m, 2'H), 3.36 (2H, m, 1'-H), 1.85 (1H, m, 3'-H), 1.37 (3H, m, 3-H), 0.86 (3H, m, 4'-H), 0.72
(3H, m, 3'-CH3), 13C-NMR (100 MHz, DMSO-d6) C 172.79 (1-C), 159.95 (CF), 157.50,
144.68, 144.37, 135.02, 130.26, 128.65, 128.55, 127.64, 126.18, 123.84, 114.96 (Ar-C),
61.21 (1'-C), 55.45 (2'-C), 44.37 (2-C), 28.25 (3'-C), 19.49 (3-C), 18.88 (4'-C), 18.02 (3'CH3), HRMS (EI) teorik olarak hesaplanan C20H25FNO2 (M+H+) 330.1869, deneysel
olarak bulunan 330.1871, ATR-IR cm-1 3289.13 (NH), 2968.94 (CH alkan), 1647.03
(C=O ester), 1548.86 (C=C aromatik), 1413.92 (CF).
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3.6.6. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat Sentezi (12)

Şekil 3.6.6. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat sentezi.

(R)-Metil 2-aminopropanoat (155 mg, 1.5 mmol), Et3N (0.63 mL, 4.5 mmol) ve
DMAP (37 mg, 0.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı 0oC’a
düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil
klorür (394 mg, 1.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı. Beyaz
katı ürün %61 verimle alındı. Erime noktası 78.1oC, C19H20FNO3: 329.37 g/mol, Rf: 0.47
(EtOAc:Hekzan, 1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.55-7.12 (8H, m, Ar-H), 6.05
(1H, br-s, NH), 4.59 (1H, m, 2-H), 3.71 (3H, s, OCH3), 3.61 (1H, q J=8Hz, 2'-H), 1.55
(3H, d J=8Hz, 3-H), 1.37 (3H, d J=8Hz, 3'-H), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 171.56
(1'-C), 169.98 (1-C), 160.22 (CF), 142.41, 135.97, 130.93, 128.82, 128.67, 127.51,
123.71, 116.03 (Ar-C), 52.64 (2'-C), 52.62 (OCH3), 42.55 (2-C), 18.27 (3'-C), 14.79 (3C), HRMS (EI) teorik olarak hesaplanan C19H21FNO3 (M+H+) 330.1505, deneysel olarak
bulunan 330.1505, ATR-IR cm-1 3290.74 (NH), 2968.53 (CH alkan), 1646.31 (C=O),
1548.05 (C=C aromatik), 1413.75 (CF), 1249.44 (C-O ester).
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3.6.7. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat Sentezi (13)

Şekil 3.6.7. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat sentezi.

(R)-Dimetil 2-aminosüksinat (1.05 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(2-floro-bifenil-4il)propanoil klorür (1.7 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK
kontrollü karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon
yapıldı ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:2) ile saflaştırıldı.
Beyaz katı ürün %44 verimle alındı. Erime noktası 81.6oC, C21H22FNO5: 387.40 g/mol,
Rf: 0.60 (EtOAc:Hekzan,1:2), 1H-NMR (400 MHz, CD3OD) H 7.49-7.13 (8H, m, Ar-H),
6.92 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.81 (1H, m, 2-H), 3.70-3.52 (1H, m, 2'-H), 3.64 (3H, s, OCH3),
3.61 (3H, s, OCH3), 2.87 (2H, m, 3-H),1.51 (3H, d J=8Hz, 3'-H), 13C-NMR (100 MHz,
CD3OD) C 173.18 (1'-C), 170.98 (1-C), 170.86 (4-C), 160.92 (CF), 158.45, 142.73,
142.39, 135.42, 130.78, 128.85, 128.38, 127.60, 123.56, 115.38, 115.02 (Ar-C), 52.49
(OCH3), 51.70 (OCH3), 48.69 (2-C), 45.94 (2'-C), 35.80 (3-C), 18.41 (3'-C), HRMS (EI)
teorik olarak hesaplanan C21H23FNO5 (M+H+) 388.1560, deneysel olarak bulunan
388.1561, ATR-IR cm-1 3333.80 (NH), 2951.02 (CH alkan), 1730.45 (C=O amit),
1643.64 (C=O ester), 1526.93 (C=C aromatik), 1416.11 (CF), 1214.10 (C-O ester).
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3.7.

Asetilsalisilik Asit Türevi Moleküllerin Sentezi

3.7.1. 2-Asetoksibenzoil klorür Sentezi (14)

Şekil 3.7.1. 2-Asetoksibenzoil klorür sentezi.

Asetilsalisilik asit (3.6 g, 20 mmol) DCM (40 mL) içerisinde çözüldü. SOCl2 (2.9
mL, 40 mmol) damla damla tepkime ortamına eklendi ve 5 saat 75oC’da karıştırıldı. Bir
gece oda sıcaklığında karıştırılmaya devam ettirildi ve İTK kontrollü tepkime
sonlandırıldı. Çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı ve ham ürün damıtma ile
saflaştırıldı. Şeffaf-sarı yağımsı sıvı ürün %88 verimle alındı. C9H7ClO3: 198.6 g/mol, Rf:
0.80 (EtOAc:Hekzan, 1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 8.24 (1H, d J=8 Hz, 3-H, 7.69
(1H, t J=8 Hz, 5-H), 7.42 (1H, t J= 8 Hz, 4-H), 7.18 (1H, d J=8 Hz, 6-H), 2.36 (3H, s,
CO2CH3),

13

C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 172.39 (CO2CH3), 169.78 (COCl), 161.36

(1-C), 134.41 (5-C), 125.90 (3-C), 118.79 (2-C), 118.41 (4-C), 114.05 (6-C), 18.93 (CH3).
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3.7.2. (R)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat Sentezi (15)

Şekil 3.7.2. (R)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat sentezi.

(R)-Dimetil 2-aminosüksinat (1.05 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-asetoksibenzoil klorür
(1.3 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı. Sarı
yağımsı sıvı ürün %52 verimle alındı. C15H17NO7 : 323.30 g/mol, Rf : 0.57
(EtOAc:Hekzan,1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.89 (1H, d J=8 Hz, NH), 7.47 (1H,
d J=8 Hz, 6'-H), 7.41 (1H, t J=8 Hz, 4'-H), 6.99 (1H, d J=8 Hz, 3'-H), 6.87 (1H, t J=8 Hz,
5'-H), 5.04 (1H, m, 2-H), 3.81 (3H, s, OCH3), 3.72 (3H, s, OCH3), 3.18-2.96 (1H, dd J=4
&16 Hz, 3-Ha), 3.18-2.96 (1H, dd J=4 &20 Hz, 3-Hb), 2.30 (3H, s, CH3), 13C-NMR (100
MHz, CDCl3) C 171.73 (1-C), 170.96 (CONH), 169.60 (4-C), 168.23 (CO2CH3), 147.51
(2'-C), 134.68 (4'-C), 128.11 (1'-C), 125.00 (6'-C), 120.74 (5'-C), 118.93 (3'-C), 53.10
(OCH3), 52.24 (OCH3), 20.86 (COCH3).
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3.7.3. (S)-Dietil 2-(2-asetoksibenzamido)pentandioat Sentezi (16)

Şekil 3.7.3. (S)-Dietil 2-(2-asetoksibenzamido)pentandioat sentezi.
(S)-Dietil 2-aminopentandioat (1.32 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-asetoksibenzoil klorür
(1.3 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı. Sarı
yağımsı sıvı ürün %79 verimle alındı. C18H23NO7 : 365.38 g/mol, Rf : 0.62
(EtOAc:Hekzan,1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.74 (1H, d J=8 Hz, NH), 7.56 (1H,
d J=8 Hz, 6'-H), 7.37 (1H, t J=8 Hz, 4'-H), 6.94 (1H, d J=8 Hz, 3'-H), 6.84 (1H, t J=8 Hz,
5'-H), 4.72 (1H, q J=8 Hz , 2-H), 4.12 (2H, q J=8 Hz, OCH2CH3), 3.98 (2H, q J=8 Hz,
OCH2CH3), 2.39-2.15 (4H, m, 3-H & 4-H), 2.29 (3H, s, CO2CH3), 1.18 (3H, t J=8 Hz,
CH2CH3), 1.10 (3H, t J=8 Hz, CH2CH3), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 173.40 (5-C),
171.69 (1-C), 169.98 (CONH), 167.81 (CO2CH3), 145.22 (2'-C), 134.33 (4'-C), 126.18
(1'-C), 118.71 (6'-C), 118.28 (5'-C), 113.88 (3'-C), 61.79 (CH2CH3), 60.91 (CH2CH3),
52.15 (2-C), 30.47 (4-C), 26.64 (3-C), 21.02 (CO2CH3), 14.05 (OCH2CH3), 14.08
(OCH2CH3).
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3.7.4. (S)-Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-2-fenilasetat Sentezi (17)

Şekil 3.7.4. (S)-Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-2-fenilasetat sentezi.

(S)-Metil 2-amino-2-fenilasetat (1.07 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-asetoksibenzoil klorür
(1.3 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı. Beyaz
katı ürün %47 verimle alındı. Erime noktası 106.1oC, C18H17NO5 : 327.33 g/mol, Rf :
0.59 (EtOAc:Hekzan,1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.90 (1H, d J=8 Hz, NH), 7.69
(1H, d J=8 Hz, 6'-H), 7.54 (1H, t J=8 Hz, 4'-H), 7.42-6.93 (7H, m, Ph-H, 3'-H, 5'-H), 5.76
(1H, d J=8 Hz, 2-H), 3.74 (3H, s, CO2CH3), 2.29 (3H, s, CO2CH3), 13C-NMR (100 MHz,
CDCl3) C 171.34 (1-C), 168.90 (CO2CH3), 164.19 (CONH), 148.17 (2'-C), 136.51,
132.23, 130.75, 129.02, 127.25, 126.24, 123.24 (Ar-C), 60.34 (2-C), 52.82 (CO2CH3),
20.89 (CO2CH3).
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3.7.5. Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat Sentezi (18)

Şekil 3.7.5. Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat sentezi.

Metil 2-amino-3-hidroksipropanoat (0,87 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol)
ve DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-asetoksibenzoil klorür
(1.3 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (2:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 2:1) ile saflaştırıldı. Sarı
yağımsı sıvı ürün %37 verimle alındı. C13H15NO6 : 281.26 g/mol, Rf : 0.65
(EtOAc:Hekzan,2:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.65 (1H, d J=8 Hz, 6'-H), 7.39
(1H, t J=8 Hz, 4'-H), 6.90 (1H, d J=8 Hz, 3'-H), 6.79 (1H, t J=8 Hz, 5'-H), 6.55 (1H, brs Hz, NH), 4.95 (1H, m, 2-H), 4.60 (2H, m, 3-H), 3.73 (3H, s, OCH3), 2.00 (3H, s,
CO2CH3), 0.80 (1H, t J=8 Hz, OH), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 168.96 (1-C), 168.55
(CONH), 168.09 (CO2CH3), 160.31 (2'-C), 134.81 (4'-C), 128.38 (1'-C), 117.97 (6'-C),
116.33 (5'-C), 110.30 (3'-C), 63.30 (3-C), 51.68 (2-C), 50.30 (OCH3), 21.60 (CO2CH3).
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3.7.6. (S)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat Sentezi (19)

Şekil 3.7.6. (S)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat sentezi.

(S)-2-Amino-3-metilbütanol (0.67 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-asetoksibenzoil klorür
(1.3 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı. Şeffaf
yağımsı sıvı ürün %64 verimle alındı. C14H19NO4 : 265.30 g/mol, Rf : 0.51
(EtOAc:Hekzan,1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.59 (1H, d J=8 Hz, NH), 7.43 (1H,
d J=8 Hz, 5-H), 7.29 (1H, t J=8 Hz, 3-H), 6.91 (1H, d J=8 Hz, 2-H), 6.79 (1H, t J=8 Hz,
4-H), 3.94 (1H, m, 2'-H), 3.75 (2H, d J=8 Hz, 3'-H), 2.01 (3H, s, CO2CH3), 0.97-0.94
(6H, d J=8 Hz, 4'-H & CH3), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 169.89 (CO2CH3), 162.16
(CONH), 151.31 (1-C), 132.57 (3-C), 130.94 (6-C), 126.22 (5-C), 124.04 (4-C), 122.14
(2-C), 64.80 (1'-C), 63.20 (2'-C), 29.67 (3'-C), 21.03 (CO2CH3), 19.01 (4'-C), 18.98
(CH3).
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3.7.7. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat Sentezi (20)

Şekil 3.7.7. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat sentezi.

(R)-2-Amino-3-metilbütanol (0.67 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-asetoksibenzoil klorür
(1.3 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı. Şeffaf
yağımsı sıvı ürün %70 verimle alındı. C14H19NO4 : 265.30 g/mol, Rf : 0.53
(EtOAc:Hekzan,1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.74 (1H, d J=8 Hz, NH), 7.56 (1H,
d J=8 Hz, 5-H), 7.37 (1H, t J=8 Hz, 3-H), 6.92 (1H, d J=8 Hz, 2-H), 6.80 (1H, t J=8 Hz,
4-H), 3.97 (1H, m, 2'-H), 3.77 (2H, d J=8 Hz, 3'-H), 2.03 (3H, s, CO2CH3), 0.96 (3H, d
J=8 Hz, 4'-H), 0.89 (3H, d J=8 Hz, CH3),

13

C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 172.42

(CO2CH3), 162.39 (CONH), 151.81 (1-C), 134.30 (3-C), 129.87 (6-C), 126.43 (5-C),
126.36 (4-C), 121.65 (2-C), 63.90 (1'-C), 62.18 (2'-C), 31.42 (3'-C), 20.76 (CO2CH3),
19.17 (4'-C), 19.12 (CH3).
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3.8.

İbuprofen Türevi Moleküllerin Sentezi

3.8.1. 2-(4-İzobütilfenil)propanoil klorür Sentezi (21)

Şekil 3.8.1. 2-(4-İzobütilfenil)propanoil klorür sentezi.

İbuprofen (4.1 g, 20 mmol) DCM (40 mL) içerisinde çözüldü. SOCl2 (2.9 mL, 40
mmol) damla damla tepkime ortamına eklendi ve 5 saat 75oC’da karıştırıldı. Bir gece oda
sıcaklığında karıştırılmaya devam ettirildi ve İTK kontrollü tepkime sonlandırıldı.
Çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı ve ham ürün damıtma ile saflaştırıldı. Şeffaf
yağımsı sıvı ürün %94 verimle alındı. C13H17ClO : 224.73 g/mol, Rf : 0.48
(EtOAc:Hekzan, 1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.22 (2H, d J=8 Hz, Ar-H), 7.10
(2H, d J=8 Hz, Ar-H), 3.70 (1H, q J=8 Hz, 2-H), 2.44 (2H, d J=8 Hz, 1'-H), 1.84 (1H, m,
2'-H), 1.50 (3H, d J=8 Hz, 3-H), 0.89 (6H, d J=8 Hz, CH3), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3)

C 179.12 (COCl), 148.03 (4'-C), 139.71 (1'-C), 130.11 (3'- & 5'-C), 127.50 (2'- & 6'-C),
58.76 (2-C), 47.87 (3''-C), 35.28 (2''-C), 29.12 (CH3 & 1''-C), 16.13 (3-C).
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3.8.2. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat Sentezi (22)

Şekil 3.8.2. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat sentezi.

(R)-Dimetil 2-aminosüksinat (1.05 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(4-izobütilfenil)propanoil
klorür (1.6 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 2:1) ile saflaştırıldı. Şeffaf
yağımsı sıvı ürün %25 verimle alındı. C19H27NO5 : 349.42 g/mol, Rf : 0.68
(EtOAc:Hekzan,2:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.13 (2H, d J=8 Hz, 2- & 6-ArH),
7.02 (2H, d J=8 Hz, 3- & 5-ArH), 6.45 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.73 (1H, m, 2-H), 3.57 (3H,
s, OCH3), 3.53 (3H, s, OCH3), 3.23 (1H, q J=8 Hz, 2'-H), 2.87 (1H, dd J=4 Hz & J=16
Hz, 3-Ha), 2.73 (1H, dd J=4 Hz & J=20 Hz, 3-Hb), 2.36 (2H, d J=8 Hz, 1''-H), 1.76 (1H,
m, 2''-H), 1.42 (3H, t J=8 Hz, 3'-H), 0.82 (3H, d J=8 Hz, 3''-H), 0.80 (3H, d J=8 Hz, CH3),
C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 174.41 (1-C), 171.38 (CONH), 171.08 (4-C), 140.67 (4-

13

ArC), 138.19 (1-ArC), 129.50 (3- & 5-ArC), 127.32 (2- & 6-ArC), 52.62 (2-C), 48.57
(OCH3), 46.41 (1''-C), 45.00 (OCH3), 35.91 (2'-C), 30.17 (CH3), 22.33 (2''-C & 3''-C),
18.26 (3'-C).
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3.8.3. (2R)-Metil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat Sentezi (23)

Şekil 3.8.3. (2R)-Metil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat sentezi.

(R)-Metil 2-amino-3-metilbütanoat (0.85 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol)
ve DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(4-izobütilfenil)propanoil
klorür (1.6 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:2) ile saflaştırıldı. Şeffaf
sıvı ürün %51 verimle alındı. C19H29NO3 : 319,44 g/mol, Rf : 0.32 (EtOAc:Hekzan, 1:2),
1

H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.13 (2H, d J=8 Hz, 2- & 6-ArH), 7.04 (2H, d J=8 Hz,

3- & 5-ArH), 5.93 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.18 (1H, t J=8 Hz, 2-H), 3.64 (3H, s, OCH3),
3.42 (1H, q J=8 Hz, 2'-H), 2.35 (2H, d J=8 Hz, 1''-H), 1.98 (1H, m, 3-H), 1.76 (1H, m,
2''-H), 1.44 (3H, d J=8 Hz, CH3), 1.02 (3H, d J=8 Hz, 4-H), 0.83 (3H, d J=8 Hz, CH3),
0.68 (3H, d J=8 Hz, 3''-H), 0.58 (3H, d J=8 Hz, CH3), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C
174.60 (1-C), 172.53 (CONH), 141.58 (4-ArC), 138.60 (1-ArC), 129.54 (3- & 5-ArC),
127.25 (2- & 6-ArC), 56.98 (2-C), 51.92 (OCH3), 44.98 (1''-C), 31.24 (2'-C), 31.22 (3C), 30.17 (2''-C), 22.28 (3''-C & CH3), 17.54 (4-C & CH3), 16.70 (3'-C).
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3.8.4. (2S)-Metil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat Sentezi (24)

Şekil 3.8.4. (2S)-Metil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat sentezi.

(S)-Metil 2-amino-3-metilbütanoat (0.85 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol)
ve DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(4-izobütilfenil)propanoil
klorür (1.6 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK kontrollü
karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon yapıldı
ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:2) ile saflaştırıldı. Şeffaf
sıvı ürün %55 verimle alındı. C19H29NO3 : 319,44 g/mol, Rf : 0.52 (EtOAc:Hekzan, 1:2),
1

H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.15 (2H, d J=8 Hz, 2- & 6-ArH), 7.08 (2H, d J=8 Hz,

3- & 5-ArH), 5.97 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.21 (1H, t J=8 Hz, 2-H), 3.65 (3H, s, OCH3),
3.44 (1H, q J=8 Hz, 2'-H), 2.38 (2H, d J=8 Hz, 1''-H), 2.05 (1H, m, 3-H), 1.78 (1H, m,
2''-H), 1.44 (3H, d J=8 Hz, CH3), 1.04 (3H, d J=8 Hz, 4-H), 0.84 (3H, d J=8 Hz, CH3),
0.70 (3H, d J=8 Hz, 3''-H), 0.59 (3H, d J=8 Hz, CH3), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C
174.00 (1-C), 171.45 (CONH), 142.11 (4-ArC), 138.90 (1-ArC), 130.02 (3- & 5-ArC),
127.06 (2- & 6-ArC), 56.02 (2-C), 52.00 (OCH3), 46.11 (3''-C), 31.98 (2'-C), 31.76 (3C), 30.98 (2''-C), 22.65 (1''-C & CH3), 18.03 (4-C & CH3), 17.31 (3'-C).

53

3.9.

Naproksen Türevi Moleküllerin Sentezi

3.9.1. 2-(6-Metoksinaftalen-2-il)propanoil klorür Sentezi (25)

Şekil 3.9.1. 2-(6-Metoksinaftalen-2-il)propanoil klorür sentezi.

Naproksen (4.6 g, 20 mmol) DCM (40 mL) içerisinde çözüldü. SOCl2 (2.9 mL,
40 mmol) damla damla tepkime ortamına eklendi ve 5 saat 75oC’da karıştırıldı. Bir gece
oda sıcaklığında karıştırılmaya devam ettirildi ve İTK kontrollü tepkime sonlandırıldı.
Çözücü döner buharlaştırıcı ile uzaklaştırıldı ve ham ürün organik çözücüler ile yıkanarak
saflaştırıldı. Kahverengi katı ürün %98 verimle alındı. Erime noktası 134.8oC,
C14H13ClO2 : 248.70 g/mol, Rf : 0.68 (EtOAc:Hekzan, 1:2), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H 7.76 (1H, d J=8 Hz, 8-ArH), 7.74 (1H, d J=8 Hz, 4-ArH), 7.43 (1H, s, 1-ArH), 7.41
(1H, s, 5-ArH), 7.14 (1H, d J=8 Hz, 7-ArH), 7.12 (1H, d J=8 Hz, 3-ArH), 3.87 (3H, s,
OCH3), 3.87 (1H, q J=8 Hz, 2-H), 1.58 (3H, d J=8 Hz, 1-H),

13

C-NMR (100 MHz,

CDCl3) C 172.82 (CO2CH3), 155.54 (6-ArC), 132.70 (2-ArC), 131.91 (4-ArCa), 129.06
(8-ArCa), 128.83 (8-ArC), 128.18 (3-ArC), 126.29 (1-ArC), 125.43 (4-ArC), 117.95 (7ArC), 104.92 (5-ArC), 55.61 (2-C), 54.86 (OCH3), 15.99 (1-C).
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3.9.2. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat Sentezi (26)

Şekil 3.9.2. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat sentezi.

(R)-Dimetil 2-aminosüksinat (1.1 g, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve
DMAP (159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı
0oC’a düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(6-metoksinaftalen-2il)propanoil klorür (1.6 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK
kontrollü karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon
yapıldı ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 1:1) ile saflaştırıldı.
Beyaz katı ürün %14 verimle alındı. Erime noktası 109.5oC, C20H23NO6 : 373.40 g/mol,
Rf : 0.44 (EtOAc:Hekzan, 1:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.70 (1H, d J=8 Hz, 8ArH), 7.68 (1H, d J=8 Hz, 4-ArH), 7.39 (1H, s, 1-ArH), 7.37 (1H, s, 5-ArH), 7.13 (1H, d
J=8 Hz, 7-ArH), 7.10 (1H, d J=8 Hz, 3-ArH), 6.55 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.81 (1H, m, 2H), 3.88 (3H, s, OCH3), 3.73 (1H, q J=8 Hz, 2-H), 3.60 (3H, s, OCH3), 3.54 (3H, s,
OCH3), 2.95 (1H, dd J=4 & 16 Hz, 3-Ha), 2.82 (1H, dd J=4 & 20 Hz, 3-Hb), 1.58 (3H, d
J=8 Hz, 3-H),

13

C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 171.82 (CO2CH3), 171.40 (CONH),

169.53 (CO2CH3), 156.74 (6-ArC), 133.46 (2-ArC), 132.98 (4-ArCa), 129.69 (8-ArCa),
129.29 (8-ArC), 128.43 (3-ArC), 126.91 (1-ArC), 126.35 (4-ArC), 118.87 (7-ArC),
105.60 (5-ArC), 56.71 (OCH3), 56.01 (2-C), 52.32 (OCH3), 52.23 (OCH3), 43.56 (2'-C),
37.27 (3-C), 15.62 (3'-C).
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3.9.3. N-[(R)-1-Hidroksipropan-2-il]-2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamit Sentezi
(27)

Şekil 3.9.3. N-[(R)-1-Hidroksipropan-2-il]-2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamit sentezi.

(R)-2-Aminopropanol (0.5 mL, 6.5 mmol), Et3N (2.7 mL, 19.5 mmol) ve DMAP
(159 mg, 1.3 mmol) DCM (20 mL) içerisinde çözüldü. Sentez ortam sıcaklığı 0 oC’a
düşürüldü. Karışıma DCM (5 mL) içerisinde çözülmüş 2-(6-metoksinaftalen-2il)propanoil klorür (1.6 g, 6.5 mmol) damla damla eklendi. Tepkime oda sıcaklığında İTK
kontrollü karışmaya devam ettirildi. Ham ürün Et2O:H2ONaCl (1:1) ile üç kez ekstraksiyon
yapıldı ve alınan organik faz kolon kromatografisi (EtOAc:Hekzan, 2:1) ile saflaştırıldı.
Beyaz katı ürün %12 verimle alındı. Erime noktası 133.0oC, C17H21NO3 : 287.35 g/mol,
Rf : 0.33 (EtOAc:Hekzan, 2:1), 1H-NMR (400 MHz, CDCl3) H 7.67 (1H, d J=8 Hz, 8ArH), 7.65 (1H, d J=8 Hz, 4-ArH), 7.42 (1H, s, 1-ArH), 7.40 (1H, s, 5-ArH), 7.12 (1H, d
J=8 Hz, 7-ArH), 7.06 (1H, d J=8 Hz, 3-ArH), 6.48 (1H, d J=8 Hz, NH), 4.98 (1H, br-s,
OH), 4.60 (1H, m, 2-H), 3.80 (3H, s, OCH3), 3.77 (1H, q J=8 Hz, 2-H), 3.37 (1H, dd
J=4 & 12 Hz, 1-Ha), 3.13 (1H, dd J=4 & 12 Hz, 1-Hb), 1.42 (3H, d J=8 Hz, 1-H), 1.22
(3H, d J=8 Hz, 3-H), 13C-NMR (100 MHz, CDCl3) C 170.12 (CONH), 155.78 (6-ArC),
132.15 (2-ArC), 131.39 (4-ArCa), 129.03 (8-ArCa), 128.72 (8-ArC), 128.27 (3-ArC),
126.13 (1-ArC), 125.85 (4-ArC), 117.77 (7-ArC), 104.18 (5-ArC), 63.21 (1'-C), 54.45
(OCH3), 48.64 (2'-C), 42.97 (2-C), 16.99 (3-C), 15.35 (3'-C).
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3.10. Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanmasının Genel Yöntemi
Omega-3 yağ asitleri içeren balık yağı (CAS numarası: 8002-50-4), etanol (CAS
numarası: 64-17-5), L-α-fosfatidilkolin (CAS numarası: 8002-43-5), polisorbat 80 (CAS
numarası: 9005-65-6), oktadesilamin (CAS numarası: 124-30-1) Sigma-Aldrich
firmasından temin edilmiştir.
Su içerisindeki yağ (o/w) nanoemülsiyon formülasyonları hazırlanırken yağ ve su
fazı önce ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş ilaç
ya da ilaç türevi (125 mg), yağ (1 mL) üzerine eklenir ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtılır.
EtOH evaporatör cihazı yardımıyla uzaklaştırılır. Su fazı için fosfatidilkolin (120 mg),
polisorbat 80 (10 mg) ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4
dakika ısıtılır. Yağ fazı su fazının üzerine yavaş yavaş eklenir ve homojenizatör (30000
rpm) ile 4 dk karıştırılır. Ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle
ayarda 10 dk) buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapılar elde edilir.
Yağ fazı olarak balık yağı, yüzey etkin madde olarak fosfatidilkolin, yardımcı
yüzey etkin madde olarak polisorbat 80, katyonik madde olarak oktadesilamin ve su fazı
olarak ultra saf su kullanılmıştır.
Boş nanoemülsiyon formülasyonların içeriği
Yağ Fazı

%18

Su Fazı

%78

Yüzey etkin maddelerin karışımı

%4
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3.10.1. Boş Nanoemülsiyonun Hazırlanması
İçerisine ilaç ya da ilaç türevi eklenmemiş, boş o/w nanoemülsiyon
formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için omega-3 yağ
asitleri içeren balık yağı (1 mL) 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin
(120 mg), polisorbat 80 (10 mg) ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde
70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım
homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22
amplitude ve %50 duty cycle ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte
nanoemülsiyon yapı elde edildi. Şekil 3.10.1. boş nanoemülsiyon yapıyı temsil
etmektedir.

Şekil 3.10.1. Boş nanoemülsiyon.
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3.10.2. Flurbiprofen (4) İçeren Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine flurbiprofen ilacı eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ
ve su fazı ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş
flurbiprofen, omega-3 yağ asitleri içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım
70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Flurbiprofen yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için
kullanılan EtOH evaporatör cihazı yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise
fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg) ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4
mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı su fazının üzerine yavaş yavaş
eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk karıştırıldı. Karışım
ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle ayarda) 10 dk buz
banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.2. Flurbiprofen içeren nanoemülsiyon.
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3.10.3. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit (8)
İçeren Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit (8)
ilaç etkin maddesi eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı
ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş 8, omega-3 yağ
asitleri içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. 8
yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH evaporatör cihazı
yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg)
ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı
su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk
karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle
ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.3. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)
propanamit içeren nanoemülsiyon.

60

3.10.4. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat (9) İçeren
Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat (9) ilaç etkin
maddesi eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı ayrı
hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş 9, omega-3 yağ asitleri
içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. 9 yağ
içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH evaporatör cihazı yardımıyla
uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg) ve
oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı
su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk
karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle
ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.4. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat içeren
nanoemülsiyon.
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3.10.5. Aspirin (1) İçeren Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine aspirin ilacı o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı
ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş aspirin, omega-3 yağ
asitleri içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtıldı.
Aspirin yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH evaporatör cihazı
yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg)
ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı
su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk
karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle
ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.5. Aspirin içeren nanoemülsiyon.
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3.10.6. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat (20) İçeren
Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine (R)-2-[(1-hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat (20) ilaç
etkin maddesi eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı ayrı
hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş 20, omega-3 yağ asitleri
içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. 20 numaralı
molekül yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH evaporatör cihazı
yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg)
ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı
su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk
karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle
ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.6. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat içeren
nanoemülsiyon.
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3.10.7. İbuprofen (2) İçeren Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine ibuprofen ilacı eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve
su fazı ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş ibuprofen,
omega-3 yağ asitleri içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika
ısıtıldı. İbuprofen yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH
evaporatör cihazı yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg),
polisorbat 80 (10 mg) ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4
dakika ısıtıldı. Yağ fazı su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör
(30000 rpm) ile 4 dk karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve
%50 duty cycle ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon
yapı elde edildi.

Şekil 3.10.7. İbuprofen içeren nanoemülsiyon.
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3.10.8. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat (22) İçeren
Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine (2R)-dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat (22) ilaç etkin
maddesi eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı ayrı
hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş 22, omega-3 yağ asitleri
içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. 22 numaralı
molekül yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH evaporatör cihazı
yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg)
ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı
su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk
karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle
ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.8. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat içeren
nanoemülsiyon.
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3.10.9. Naproksen (3) İçeren Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine naproksen ilacı eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ
ve su fazı ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş
naproksen, omega-3 yağ asitleri içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım
70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Naproksen yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için
kullanılan EtOH evaporatör cihazı yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise
fosfatidilkolin (120 mg), polisorbat 80 (10 mg) ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4
mL) içerisinde 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. Yağ fazı su fazının üzerine yavaş yavaş
eklenirken karışım homojenizatör (30000 rpm) ile 4 dk karıştırıldı. Karışım
ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve %50 duty cycle ayarda) 10 dk buz
banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon yapı elde edildi.

Şekil 3.10.9. Naproksen içeren nanoemülsiyon.
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3.10.10. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat (26)
İçeren Nanoemülsiyon Yapıların Hazırlanması
İçerisine (2R)-dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat (26)
ilaç etkin maddesi eklenmiş o/w nanoemülsiyon formülasyonları için yağ ve su fazı ayrı
ayrı hazırlanmıştır. Yağ fazı için EtOH (3 mL) içerisinde çözülmüş 26, omega-3 yağ
asitleri içeren balık yağı (1 mL) üzerine eklendi ve karışım 70oC’de 4 dakika ısıtıldı. 26
numaral molekül yağ içerisine hapsolduktan sonra çözmek için kullanılan EtOH
evaporatör cihazı yardımıyla uzaklaştırıldı. Su fazı için ise fosfatidilkolin (120 mg),
polisorbat 80 (10 mg) ve oktadesilamin (10 mg) ultra saf su (4 mL) içerisinde 70oC’de 4
dakika ısıtıldı. Yağ fazı su fazının üzerine yavaş yavaş eklenirken karışım homojenizatör
(30000 rpm) ile 4 dk karıştırıldı. Karışım ultrasonifikasyon cihazı ile (%22 amplitude ve
%50 duty cycle ayarda) 10 dk buz banyosunda karıştırılıp beyaz renkte nanoemülsiyon
yapı elde edildi.

Şekil 3.10.10. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat
içeren nanoemülsiyon.
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3.11. COX-1 & -2 Enzim İnhibisyon Aktivite Çalışmaları
İlaçların ve seçilen türev moleküllerin COX enzim inhibisyon testleri, 37°C ‘de
mikro oksijen bölmesi içerisinde oksijen elektrodu (Instech Laboratories, Plymouth
Meeting, PA) kullanılıp, yapıya O2 alımının başlangıç oranı ile kıyaslanarak biyolojik
oksijen monitöründe (Yellow Springs Instrument, Inc., Yellow Springs, OH) izlenmesi
ile yapılmıştır [130].
Anti-inflamatuar sonuçları, insan siklooksijenaz enzimleri COX-1 ve -2
kullanılarak elde edilmiştir. Enzim, 1.5 mg protein.mL-1 derişimi verecek şekilde Tris
tampon çözeltisi (pH 7.0) ile seyreltilmiştir. Pozitif kontrol, her bir ilaç etkin maddesi ve
ön ilaçlar DMSO içerisinde çözülmüştür. DMSO (10 µL) aliquatı ya da test edilen
bileşikler ya da DMSO içerisindeki standartlar 0.1 M’lık Tris stok çözeltisi (0.6 mL, pH
7.0), 1 mM’lık fenol ve hemoglobin (17 µg) içeren mikro oksijen bölmesine eklenmiştir.
COX-1 ve -2 enzimleri (10 µL) mikro oksijen bölmesine eklenip 3 dk inkübe edilmiştir.
Ortama araşidonik asit (10 µL, 1 mg.mL-1 çözelti) eklenmesi ile tepkime başlatılmıştır.
Anlık inhibisyon, (Quick Log Data) veri toplama ve kontrol bilgisayar yazılımı
(Strawberry Tree Inc., Sunnyvale, CA) ile ölçülmüştür. % inhibisyon DMSO kontrol
grubuna göre hesaplanmıştır. Her örnek için iki tekrarlı ölçüm alınmıştır. Standart sapma
n=2 için hesaplanmıştır [130-132].
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3.12. In-vitro Hücre Canlılığı Çalışmaları
Hücre kültürü çalışmaları için 26 numaralı, (2R)-dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen2-il)propanamido]süksinat isimli, naproksen etkin maddesinin türev molekülü ve bunun
nanoemülsiyon yapısı seçilmiştir.
Etkin maddenin hücre canlılığına olan etkisinin tespit edilmesi amacıyla L929
hücreleri kullanılmış ve % canlılığın tespit edilmesi için MTT analizi yapılmıştır. Bu
amaçla L929 hücreleri büyütme ortamında (%10 (v/v) FBS, (50 units.mL-1 - 50 µg.mL1

) penisilin-streptomisin ve %1 (v/v) L-glutamin içeren DMEM (Dubecco’s Modified

Eagle’s Medium) 37 ˚C’de %5 CO2’li ortamda kültüre edilmiş ve farklı derişimlerde
hazırlanan etkin maddeler hücrelere uygularak % hücre canlılığı hesaplanmıştır.
Stok çözelti hazırlamak amacıyla 10 mg ilaç etkin maddesi 100 mL steril DMSO
içerisinde çözünmüştür. İlaç etkin maddesinin farklı derişimlerinin (800, 400, 200, 100,
50, 25, 12,5, 6,75, 3,375 µM) hazırlanması için stok çözelti büyütme ortamı kullanılarak
seyreltilmiştir. Büyütme ortamı negatif kontrol, DMSO çözeltisi ise pozitif kontrol olarak
kullanılmıştır. 96 gözlü kültür kabının her gözüne 5x103 hücre ekilmiş olup farklı
derişimlerde hazırlanan etkin madde çözeltileri hücrelere uygulanmıştır (n=3). 24 sa ve
48 sa sonra hücrelerin tükettiği besi ortamı uzaklaştırılarak her kuyucuğa 5 mg.mL-1
derişiminindeki MTT çözeltisinden 25 μL eklenerek standart kültür koşullarında karanlık
ortamda 4 sa inkübe edilmiştir. 4 sa sonra oluşan formazan kristallerin çözünmesi için her
göze 80 μL %45’lik DMF içerisinde çözülmüş SDS eklenmiş ve 37 °C’de bir gece
inkübasyona bırakılmıştır. 1 gece sonunda ELISA mikroplak okuyucu ile 570 nm ve 650
nm dalga boyundaki absorbanslar ölçülerek hücre canlılığı tespit edilmiştir. % canlılığın
hesaplanması için negatif kontrol grubunundan gelen absorbans değerleri kullanılmıştır.
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3.13. . In-vitro Anti-oksidan Aktivite Çalışmaları
Tampon çözeltiler metallerden arındırılmak için Chelex 100 içerisinde muhafaza
edilmiştir. Karışım içerisinde 5 µM 1-stearil-2-linoleoil-sn-gliserol-3-fosfokolin (Avanti
Polar Lipids, Inc., Alabaster, AL) ve 15 nM floresans prob 3-[p-(6-phenyl)-1,3,5hekzatrienil] fenilpropiyonik asit (Molecular Probes, Inc., Eugene, OR) bulunmaktadır ve
bu karışım vakum altında kurutulmuştur. Elde edilen film 500 µL tampon çözelti (NaCl,
0.15 M; EDTA 0.1 mM; MOPS 10 mM) içerisinde süspande edilip sonra EtOH-kuru buz
banyosunda 10 kez donma-çözünme işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra süspansiyon
LiposoFast ekstruder kullanılarak 100 nm gözenek boyutuna sahip bir polikarbonat
membrandan 29 kez geçirilmiştir (Avestin, Inc., Ottawa, Canada). Elde edilen lipozomlar
(200 nM) 2 mL tampon çözeltide (100 mM NaCl, 50 mM HEPES, pH 7.0) süspanse
edilmiştir.
Peroksidasyon 4 nM’lık FeCl2 eklenmesi ile başlatılmıştır. Türevlendirilen ilaç
etkin molekülleri ve kontrol grupları Vitamin C ve TBHQ 2-µM derişimde test edilmiştir.
Sonuçlar prob lipit kontrolüne kıyasla prob lipit test bileşiği karışımının nisbi floresans
yoğunluğunu temsil etmektedir. Tüm bileşikler üç tekrarlı test edilip sonuçlar, 15’er
dk’lık inkübasyondan sonra ortalama ± bir standart sapma olarak rapor edilmiştir [133,
134].

3.14. pH Ölçüm Çalışmaları
Flurbiprofen türevi ön ilaçların pH ölçümü için 1 mg ön ilaç 2 mL CH3OH
içerisinde çözülmüştür. Çözeltilerin pH’ları inoLab Level 2 pH Metre ile ölçülmüştür.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Sunulan tez çalışması üç temel başlıkta özetlenmiştir, bu kapsamda i) yeni
moleküllerin sentez çalışmaları; ii) nanoemülsiyon formülasyon geliştirme ve iii) Seçilen
moleküllerin COX-1 ve -2 enzim inhibisyon, hücre canlılığı ve anti-oksidan aktivite
çalışmalarına ait sonuçlar incelenmiştir. Sentezlenen moleküllerin genel özellikleri
çizelge 4.’te verilmiştir.
Erime
Noktası
Verim Fiziksel
(oC)
(%) Özellikler

Mol
Kütlesi
(g/mol)

Rf

8

301.36

0.33

94

Beyaz
Katı

142.1

9

401.43

0.44

66

Beyaz
Katı

79.4

10

377.45

0.52

74

Beyaz
Katı

139.0

11

329.41

0.42

74

Beyaz
Katı

153.1

12

329.37

0.47

61

Beyaz
Katı

78.1

13

387.40

0.60

44

Beyaz
Katı

81.6

Molekül
No

Molekül Yapısı

15

323.30

0.57

52

Sarı
yağımsı
sıvı

16

365.38

0.62

79

Sarı
yağımsı
sıvı

17

327.33

0.59

47

Beyaz
Katı

71

-

-

106.1

18

281.26

0.65

37

Sarı
yağımsı
sıvı

19

265.30

0.51

64

Şeffaf
yağımsı
sıvı

-

-

20

265.30

0.53

70

Şeffaf
yağımsı
sıvı

22

349.42

0.68

25

Şeffaf
yağımsı
sıvı

23

319.44

0.32

51

Şeffaf sıvı

24

319.44

0.52

55

Şeffaf sıvı

26

373.40

0.44

14

Beyaz
Katı

109.5

27

287.35

0.33

12

Beyaz
Katı

133.0

Çizelge 4. Sentezlenen moleküllerin genel özellikleri.
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4.1. Sentezlenen Moleküllerin Analizleri
4.1.1. (S)-Dimetil 2-aminosüksinat’ın Yapı Analizi (5)
L-Aspartik asit ve SOCl2’nin CH3OH içerisindeki tepkimesi sonrası karışım
damıtma ile saflaştırıldıktan sonra %84 verimle sarı yağımsı sıvı ürün olarak
(S)-dimetil 2-aminosüksinat (5) elde edilmiştir. Ürün 1H-NMR ve 13C-NMR spektrumları
ile tanımlanmıştır (Şekil 4.1.1.1. ve Şekil 4.1.1.2.). 1H-NMR spektrumuna bakıldığında
8.82 ppm’de NH2 protonlarının geniş singlet sinyali gözlenmiştir. Sırasıyla 4.01 ve 2.07
ppm’de 2 ve 3 numaralı karbonların protonları triplet ve dublet olarak sinyal vermiş ve
J=8 Hz değeri ile rezonans olmuşlardır. 3.70 ve 3.59 ppm’de OCH3’lerin karakteristik
singlet pikleri yapının ester olduğunu kanıtlamaktadır.

13

C-NMR spektrumu

incelendiğinde ise 170.56 ve 168.71 ppm’de ester karbonil karbonlarının pikleri
gözlenmektedir. Yapıdaki diğer karbonlar ise 53.73, 52.71, 49.72 ve 33.91 ppm’de sinyal
vermektedir.
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Şekil 4.1.1.1. (S)-Dimetil 2-aminosüksinat’ın 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.1.2. (S)-Dimetil 2-aminosüksinat’ın 13C-NMR spektrumu.
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4.1.2. (R)-Metil 2-aminopropanoat’ın Yapı Analizi (6)
L-Alanin ve SOCl2’nin CH3OH içerisindeki tepkimesi sonrası karışım damıtma
ile saflaştırıldıktan sonra %97 verimle beyaz katı ürün olarak (R)-metil 2-aminopropanoat
(6) elde edilmiştir. Ürün 1H-NMR ve
4.1.2.1. ve Şekil 4.1.2.2.).

13

C-NMR spektrumları ile tanımlanmıştır (Şekil

8.60 ppm’de NH2 protonlarının geniş singlet sinyali

gözlenmiştir. 3.83 ppm’de OCH3’ün karakteristik singlet piki yapının ester olduğunu
kanıtlamaktadır. 3.40 ve 1.29 ppm’de 2 ve 1 numaralı karbonların protonları multiplet ve
dublet olarak sinyal vermiştir.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 170.65 ppm’de

ester karbonil karbonunun piki gözlenmektedir. Yapıdaki diğer karbonlar ise 53.41, 49.34
ve 16.00 ppm’de sinyal vermektedir.
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Şekil 4.1.2.1. (R)-Metil 2-aminopropanoat’ın 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.2.2. (R)-Metil 2-aminopropanoat’ın 13C-NMR spektrumu.
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4.1.3. 2-(2-Floro-bifenil-4-il)propanoil klorür’ün Yapı Analizi (7)
Flurbiprofen ve SOCl2’nin DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım damıtma
ile saflaştırıldıktan sonra %95 verimle şeffaf-sarı yağımsı sıvı ürün olarak
2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorür (7) elde edilmiştir. Ürün 1H-NMR ve

13

C-NMR

spektrumları ile tanımlanmıştır (Şekil 4.1.3.1. ve Şekil 4.1.3.2.). 7.56-7.10 ppm arasında
(2-floro-bifenil-4-il)- grubunun 8 adet hidrojen atomunun sinyalleri gözlenmektedir. 7.26
ppm’de döterokloroformdan kaynaklanan çözücü piki aril grup içerisinde kalmaktadır.
4.16 ppm’de ana zincir olan propanoil grubunun 2 numaralı karbonuna bağlı hidrojen
atomunun quarted sinyali J=8 Hz değerinde rezonans olmuştur. Ana zincirdeki 3 numaralı
karbona ait 3 hidrojen atomu 1.64 ppm’de dublet sinyal vererek yapının doğruluğunu
desteklemektedir.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 175.04 ppm’de açil karbonil

karbonunun piki gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karakteristik CF karbonu ise
160.99 ppm’de sinyal vermektedir. Diğer aril karbonları ise 138.54, 138.49, 135.11,
131.38, 128.95, 128.52, 127.91, 124.01, 115.86, 115.60 sinyal verirken alifatik gruptaki
karbonlar 56.76 ve 18.62 ppm’de gözlenmektedir.
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Şekil 4.1.3.1. 2-(2-Floro-bifenil-4-il)propanoil klorür’ün 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.3.2. 2-(2-Floro-bifenil-4-il)propanoil klorür’ün 13C-NMR spektrumu.
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4.1.4. (2R,2'R)- ve (2S,2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)
propanamit’in Yapı Analizleri (8)
(R)-2-Aminopropanol ve 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorürün, Et3N ve
DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %94 verimle beyaz katı ürün olarak (2R,2'R)-2-(2-floro-bifenil-4il)-N-[1'-hidroksi-propan-2'-il)]propanamit

ve

(2S,2'R)-2-(2-floro-bifenil-4-il)-N-[1'-

hidroksi-propan-2'-il)]propanamit elde edilmiştir. (2R,2'R)- ve (2S, 2'R)- diasteromerler
kolon kromatografisi ile ayrılmıştır. Ürünlerin kimyasal yapısı 1H-NMR,

13

C-NMR,

ATR-IR ve HRMS ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.4.1., Şekil 4.1.4.2., Şekil 4.1.4.3., Şekil
4.1.4.4., 4.1.4.5. ve 4.1.4.6.). 7.51-7.21 ppm arasında (2-floro-bifenil-4-il)- grubunun 8
hidrojen atomunun ve NH’ın sinyalleri gözlenmektedir. 4.94 ppm’de OH’a ait sinyal
singlet olarak gözlenmektedir. 3.97 ppm’de (1-hidroksi-propan-2-il) grubunun 2
numaralı protonu multiplet sinyal vermiştir. 3.72 ppm’de ana zincir olan propanamit
grubunun 2 numaralı protonu quarted sinyali J=8 Hz değerinde rezonans olmuştur. 3.49
ve 3.40 ppm’de (1-hidroksi-propan-2-il) grubunun 1 numaralı Ha ve Hb protonlarının
double dublet sinyali yapının doğruluğunu desteklemektedir. 1.48 ppm’de ana zincirdeki
3 hidrojen ve 1.19 ppm’de (1-hidroksi-propan-2-il) grubunun 3 hidrojeni dublet sinyaller
vermiştir.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 176.11 ppm’de amit karbonil

karbonunun piki gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karakteristik CF karbonu ise
162.18 ppm’de sinyal vermektedir. Diğer aril karbonları ise 159.73, 144.91, 136.95,
131.79, 129.99, 129.52, 128.71, 128.66, 124.79, 116.17, 115.91 sinyal verirken alifatik
gruptaki karbonlar 66.05, 48.43, 46.93, 18.98 ve 17.22 ppm’de gözlenmektedir. HRMS
spektrumunda

teorik

olarak

302.1556

hesaplanan

M+H+

piki

302.1552’da

gözlenmektedir ve yapı tespitinde diğer bir kanıttır. ATR-IR spektrumunda 3298.00
cm-1’de N-H için orta şiddette titreşim sinyali, 2971.63 cm-1’de C-H alkan için düşük
şiddette titreşim sinyali, 1642.46 cm-1’de ester C=O’i için kuvvetli şiddette titreşim
sinyali, 1544.84 cm-1’de C=C aromatik grup için orta şiddette titreşim sinyali ve yapıdaki
karakteristik C-F için 1414.70 cm-1’de düşük şiddette titreşim sinyalleri gözlenmiştir.
Kolon kromatografisi ile ayrılabilen diğer diastereomer yapı için 1H-NMR,
13

C-NMR spektrumları incelenmiştir. 7.51-7.17 ppm arasında (2-floro-bifenil-4-il)-

grubunun 8 hidrojen atomunun ve NH’ın sinyalleri gözlenmektedir. 4.95 ppm’de OH’a
ait sinyal singlet olarak gözlenmektedir. 3.94 ppm’de (1-hidroksi-propan-2-il) grubunun
2 numaralı protonu multiplet sinyal vermiştir. 3.67 ppm’de ana zincir olan propanamit
79

grubunun 2 numaralı protonu quarted sinyali J=8 Hz değerinde rezonans olmuştur. 3.50
ppm’de (1-hidroksi-propan-2-il) grubunun 1 numaralı 2 hidrojeni multiplet sinyal vererek
yapının doğruluğunu desteklemektedir. 1.47 ppm’de ana zincirdeki 3 hidrojeni ve 1.09
ppm’de (1-hidroksi-propan-2-il) grubunun 3 hidrojeni dublet sinyaller vermiştir.

13

C-

NMR spektrumu incelendiğinde ise 176.03 ppm’de amit karbonil karbonunun piki
gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karakteristik CF karbonu ise 162.21 ppm’de sinyal
vermektedir. Diğer aril karbonları ise 159.75, 144.86, 136.96, 131.86, 130.05, 129.54,
128.74, 124.67, 116.20, 115.98 sinyal verirken alifatik gruptaki karbonlar 66.23, 48.47,
47.01, 19.25 ve 17.31 ppm’de gözlenmektedir.
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Şekil 4.1.4.1. (2R,2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
1

H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.4.2. (2R,2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
13

C-NMR spektrumu.
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Şekil 4.1.4.3. (2S,2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
1

H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.4.4. (2S,2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
13

C-NMR spektrumu.
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Şekil 4.1.4.5. (2'R-)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
HRMS spektrumu.

Şekil 4.1.4.6. (2'R-)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit’in
ATR-IR spektrumu.
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4.1.5. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat’ın Yapı Analizi (9)
Dimetil 2-aminopentandioat ve 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorürün, Et3N
ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi
ile saflaştırıldıktan sonra %66 verimle beyaz katı ürün olarak dimetil 2-[2-(2-florobifenil-4-il)propanamido]pentandioat (9) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1HNMR,

13

C-NMR, ATR-IR ve HRMS ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.5.1., Şekil 4.1.5.2.,

Şekil 4.1.5.3. ve Şekil 4.1.5.4.). 7.52-7.10 ppm arasında (2-floro-bifenil-4-il)- grubunun
8 hidrojen atomu gözlenmektedir. 6.35 ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değerinde
rezonans olmuştur. 4.55 ppm’de ana zincir olan pentandioat grubunun 2 numaralı protonu
multiplet sinyal vermiştir. 3.59-3.45 ppm’de propanamido grubunun 2 numaralı protonu
multiplet sinyal ile yapıyı desteklemektedir. 3.69 ve 3.64 ppm’de OCH3 singlet
karakteristik pikleri gözlenmektedir. 2.36, 2.18 ve 1.98 ppm’deki multiplet pikler ana
zincirdeki 4 hidrojen olan 3-Ha, 3-Hb, 4-Ha, ve 4-Hb protonlarına aittir. 1.53 ppm’de
propanamido grubundaki 3 hidrojen dublet olarak J=8 Hz değerinde sinyal vermiştir.
13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 173.19 ppm’de amit karbonil karbonunun piki

gözlenmektedir. Diğer karbonil grupları ise 173.08 ve 171.90 ppm’de sinyal vermişlerdir.
Aril grubu üzerindeki karakteristik CF karbonu ise 161.01 ppm’de sinyal vermektedir.
Diğer aril karbonları ise 158.53, 142.25, 135.41, 130.92, 128.92, 128.39, 127.62, 123.58,
115.47, 115.24 sinyal verirken alifatik gruptaki karbonlar 52.34, 51.85, 51,28, 46.35,
29.96, 26.92 ve 18.58 ppm’de gözlenmektedir. HRMS spektrumunda teorik olarak
402.1717 hesaplanan M+H+ piki 402.1721’de gözlenmektedir ve yapı tespitinde diğer bir
kanıttır. ATR-IR spektrumunda 3316.67 cm-1’de N-H için düşük şiddette titreşim sinyali,
2952.48 cm-1’de C-H alkan için düşük şiddette titreşim sinyali, 1737.24 cm-1’de amit
C=O’i için kuvvetli şiddette titreşim sinyali, 1649.63 cm-1’de ester C=O’i için kuvvetli
şiddette titreşim sinyali, 1531.87 cm-1’de C=C aromatik grup için orta şiddette titreşim
sinyali ve yapıdaki karakteristik C-F için 1417.23 cm-1’de orta şiddette titreşim sinyali,
1204.46 cm-1’de C-O ester için yüksek şiddette titreşim sinyalleri gözlenmiştir.
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Şekil 4.1.5.1. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat’ın 1H-NMR
spektrumu.

Şekil 4.1.5.2. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat’ın
spektrumu.
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Şekil 4.1.5.3. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat’ın HRMS
spektrumu.

Şekil 4.1.5.4. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat’ın ATR-IR
spektrumu.
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4.1.6. (2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)propan
amit’ın Yapı Analizi (10)
(R)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol ve 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorürün,
Et3N ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon
kromatografisi ile saflaştırıldıktan sonra %74 verimle beyaz katı ürün olarak (2'R)-2-[(2floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)propanamit (10) elde edilmiştir.
Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR,

13

C-NMR, ATR-IR ve HRMS ile aydınlatılmıştır

(Şekil 4.1.6.1., Şekil 4.1.6.2., Şekil 4.1.6.3. ve Şekil 4.1.6.4.). 7.59-6.95 ppm arasında
bifenil ve fenil gruplarının 13 hidrojeninin sinyalleri gözlenmektedir. 4.17 ppm’de yan
zincir olan (1-hidroksi-3-fenilpropan-2-il) grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal
ile yapıyı desteklemektedir. 3.64 ppm’de ana zincir olan propanamit grubunun 2 numaralı
protonu quarted sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmuştur. 3.58 ppm’de yan zincirin 1
numaralı 2 hidrojeni dublet sinyali J=4 Hz değeri ile gözlenmektedir. 2.91 ve 2.64 ppm’de
yan zincirdeki 3-Ha ve 3-Hb protonların herbiri double dublet sinyal vererek J=8 ve 12
Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 1.42 ppm’de ana zincirdeki 3 numaralı 3 hidrojenin
dublet olarak J=8 Hz değerinde sinyal vermiştir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise
175.98 ppm’de amit karbonil karbonunun piki gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki
karakteristik CF karbonu ise 162.08 ppm’de sinyal vermektedir. Diğer aril karbonları ise
159.63, 144.83, 139.45, 137.05, 131.72, 131.69, 130.26, 129.56, 129.19, 128.70, 127.16,
124.65, 116.07, 115.84 sinyal verirken alifatik gruptaki karbonlar 64.61, 53.93, 46.90,
37.87 ve 18.64 ppm’de gözlenmektedir. HRMS spektrumunda teorik olarak 378.1869
hesaplanan M+H+ piki 378.1876’de gözlenmektedir ve yapı tespitinde diğer bir kanıttır.
ATR-IR spektrumunda 3290.00 cm-1’de N-H için düşük şiddette titreşim sinyali, 2968.69
cm-1’de C-H alkan için düşük şiddette titreşim sinyali, 1646.26 cm-1’de amit C=O’i için
orta şiddette titreşim sinyali, 1548.34 cm-1’de C=C aromatik grup için orta şiddette
titreşim sinyali ve yapıdaki karakteristik C-F bağı için 1413.78 cm-1’de düşük şiddette
titreşim sinyali gözlenmiştir.
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Şekil 4.1.6.1. (2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)propan
amit’in 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.6.2. (2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)propan
amit’in 13C-NMR spektrumu.
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Şekil 4.1.6.3. (2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)propan
amit’in HRMS spektrumu.

Şekil 4.1.6.4. (2'R)-2-[(2-Floro-bifenil)-4-il]-N-(1'-hidroksi-3'-fenilpropan-2'-il)propan
amit’in ATR-IR spektrumu.
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4.1.7. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit’in
Yapı Analizi (11)
(R)-2-Amino-3-metilbütan-1-ol ve 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorürün,
Et3N ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon
kromatografisi ile saflaştırıldıktan sonra %74 verimle beyaz katı ürün olarak (2'R)-2-(2floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit
Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR,

13

(11)

elde

edilmiştir.

C-NMR, ATR-IR ve HRMS ile aydınlatılmıştır

(Şekil 4.1.7.1., Şekil 4.1.7.2., Şekil 4.1.7.3. ve Şekil 4.1.7.4.). 7.76 ppm’de NH’ın
multiplet sinyali gözlenmektedir. 7.54-7.25 ppm arasında aril grubunun 8 hidrojeni sinyal
vermektedir. 4.60 ppm’de OH’ın geniş dublet sinyali J=16 Hz değeri ile rezonans
olmaktadır. 3.79 ppm’de ana zincir olan propanamit grubunun 2 numaralı protonu
multiplet sinyal ile yapıyı desteklemektedir. 3.57 ppm’de yan zincir olan (1-hidroksi-3metil-2-bütil) grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal vermektedir. 3.36 ve 1.85
ppm’de yan zincirin 1 ve 3 numaralı 3 hidrojeni multiplet olarak gözlenmektedir. Ana
zincirdeki CH3 ve yan zincirdeki iki CH3 grubun 9 hidrojenlerinin sırasıyla 1.37, 0.86 ve
0.72 ppm’de multiplet sinyalleri gözlenmektedir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise
172.79 ppm’de amit karbonil karbonunun piki gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki
karakteristik CF karbonu ise 159.95 ppm’de sinyal vermektedir. Diğer aril karbonları ise
157.50, 144.68, 144.37, 135.02, 130.26, 128.65, 128.55, 127.64, 126.18, 123.84, 114.96
sinyal verirken alifatik gruptaki karbonlar 61.21, 55.45, 44.37, 28.25, 19.49, 18.88 ve
18.02 ppm’de gözlenmektedir. HRMS spektrumunda teorik olarak 330.1869 hesaplanan
M+H+ piki 330.1871’de gözlenmektedir ve yapı tespitinde diğer bir kanıttır. ATR-IR
spektrumunda 3289.13 cm-1’de N-H için düşük şiddette titreşim sinyali, 2968.94 cm-1’de
C-H alkan için düşük şiddette titreşim sinyali, 1647.03 cm-1’de amit C=O’i için orta
şiddette titreşim sinyali, 1548.86 cm-1’de C=C aromatik grup için orta şiddette titreşim
sinyali ve yapıdaki karakteristik C-F bağı için 1413.92 cm-1’de düşük şiddette titreşim
sinyali gözlenmiştir.
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Şekil 4.1.7.1. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit’in
1

H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.7.2. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit’in
13

C-NMR spektrumu.
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Şekil 4.1.7.3. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit’in
HRMS spektrumu.

Şekil 4.1.7.4. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-3'-metil-2'-bütil)propanamit’in
ATR-IR spektrumu.
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4.1.8. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat’ın Yapı Analizi
(12)
(R)-Metil 2-aminopropanoat ve 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorürün, Et3N
ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi
ile saflaştırıldıktan sonra %61 verimle beyaz katı ürün olarak (2R)-metil 2-[2-(2-florobifenil-4-il)propanamido]propanoat (12) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1HNMR,

13

C-NMR, ATR-IR ve HRMS ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.8.1., Şekil 4.1.8.2.,

Şekil 4.1.8.3. ve Şekil 4.1.8.4.). 7.55-7.12 ppm arasında aril grubunun 8 hidrojeni sinyal
vermektedir. 6.05 ppm’de NH’ın geniş singlet sinyali gözlenmektedir. 4.59 ppm’de ana
zincir olan propanoat grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal vermekedir. 3.71
ppm’de OCH3 grubunun singlet sinyali gözlenmektedir. 3.61 ppm’de yan zincir olan
propanamido grubunun 2 numaralı protonu quarted J=8 Hz değeri ile rezonans
olmaktadır. 1.55 ve 1.37 ppm’de ana zincir ve yan zincirdeki CH3 gruplarının dublet
sinyalleri J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise
171.56 ppm’de amit karbonil karbonunun piki gözlenmektedir. Ester bağına ait karbonil
grubu ise 169.98 ppm’de sinyal vermiştir. Aril grubu üzerindeki karakteristik CF karbonu
ise 160.22 ppm’de sinyal vermektedir. Diğer aril karbonları ise 142.41, 135.97, 130.93,
128.82, 128.67, 127.51, 123.71, 116.03 sinyal verirken alifatik gruptaki karbonlar 52.64,
52.62, 42.55, 18.27 ve 14.79 ppm’de gözlenmektedir. HRMS spektrumunda teorik olarak
330.1505 hesaplanan M+H+ piki 330.1505’de gözlenmektedir ve yapı tespitinde diğer bir
kanıttır. ATR-IR spektrumunda 3290.74 cm-1’de N-H için düşük şiddette titreşim sinyali,
2968.53 cm-1’de C-H alkan için düşük şiddette titreşim sinyali, 1646.31 cm-1’de amit
C=O’i için orta şiddette titreşim sinyali, 1548.05 cm-1’de C=C aromatik grup için orta
şiddette titreşim sinyali, yapıdaki karakteristik C-F için 1413.75 cm-1’de düşük şiddette
titreşim sinyali ve ester C-O için 1249.44 cm-1’de düşük şiddette titreşim sinyali
gözlenmiştir.
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Şekil 4.1.8.1. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat’in 1H-NMR
spektrumu.

Şekil 4.1.8.2. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat’in
spektrumu.
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Şekil 4.1.8.3. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat’in HRMS
spektrumu.

Şekil 4.1.8.4. (2R)-Metil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]propanoat’in ATR-IR
spektrumu.
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4.1.9. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat’ın Yapı Analizi
(13)
(R)-Dimetil 2-aminosüksinat ve 2-(2-floro-bifenil-4-il)propanoil klorürün, Et3N
ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi
ile saflaştırıldıktan sonra %44 verimle beyaz katı ürün olarak (2R)-dimetil 2-[2-(2-florobifenil-4-il)propanamido]süksinat (13) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR,
13

C-NMR, ATR-IR ve HRMS ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.9.1., Şekil 4.1.9.2., Şekil

4.1.9.3. ve Şekil 4.1.9.4.). 7.49-7.13 ppm arasında aril grubunun 8 hidrojeni sinyal
vermektedir. 6.92 ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır.
4.81 ppm’de ana zincir olan süksinat grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal
vermektedir. 3.70-3.52 ppm’de yan zincir olan propanamido grubunun 2 numaralı
protonu multiplet sinyal vermektedir. 3.64 ve 3.61 ppm’de OCH3 gruplarının singlet
sinyalleri gözlenmektedir. 2.87 ppm’de ana zincirdeki 3 numaralı 2 hidrojen multiplet
sinyal vermektedir. 1.51 ppm’de yan zincirdeki CH3 grubunun dublet sinyali J=8 Hz
değeri ile rezonans olmaktadır.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 173.18 ppm’de

amit karbonil karbonunun piki gözlenmektedir. Ester bağına ait karbonil gruplarının ise
170.98 ve 170.86 ppm’de sinyalleri gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karakteristik
CF karbonu ise 160.92 ppm’de sinyal vermektedir. Diğer aril karbonları ise 158.45,
142.73, 142.39, 135.42, 130.78, 128.85, 128.38, 127.60, 123.56, 115.38, 115.02 sinyal
verirken alifatik gruptaki karbonlar 52.49, 51.70, 48.69, 45.94, 35.80 ve 18.41 ppm’de
gözlenmektedir. HRMS spektrumunda teorik olarak 388.1560 hesaplanan M+H+ piki
388.1561’de gözlenmektedir ve yapı tespitinde diğer bir kanıttır. ATR-IR spektrumunda
3333.80 cm-1’de N-H için düşük şiddette titreşim sinyali, 2951.02 cm-1’de C-H alkan için
düşük şiddette titreşim sinyali, 1730.45 cm-1’de amit C=O’i için yüksek şiddette titreşim
sinyali, 1643.64 cm-1’de ester C=O’i için yüksek şiddette titreşim sinyali, 1526.93
cm-1’de C=C aromatik grup için orta şiddette titreşim sinyali, yapıdaki karakteristik C-F
için 1416.11 cm-1’de düşük şiddette titreşim sinyali ve ester C-O için 1214.10 cm-1’de
yüksek şiddette titreşim sinyali gözlenmiştir.
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Şekil 4.1.9.1. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat’in 1H-NMR
spektrumu.

Şekil 4.1.9.2. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat’in 13C-NMR
spektrumu.
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Şekil 4.1.9.3. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat’in HRMS
spektrumu.

Şekil 4.1.9.4. (2R)-Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]süksinat’in ATR-IR
spektrumu.
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4.1.10. 2-Asetoksibenzoil klorür’ün Yapı Analizi (14)
Asetilsalisilik asit ve SOCl2’nin DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım
damıtma ile saflaştırıldıktan sonra %88 verimle şeffaf-sarı yağımsı sıvı ürün olarak
2-asetoksibenzoil klorür (14) elde edilmiştir. Ürün 1H-NMR ve 13C-NMR spektrumları
ile tanımlanmıştır (Şekil 4.1.10.1. ve Şekil 4.1.10.2.). 8.24-7.18 ppm arasında aril
grubuna ait 4 hidrojenin 2 dublet ve 2 triplet sinyalleri J=8 Hz değerinde rezonansları ile
gözlenmiştir. 2.36 ppm’de asetil grubu 3 hidrojeni singlet sinyal vererek yapının
doğruluğunu desteklemektedir.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 172.39 ppm’de

asetil grubunun karbonil karbonuna ait sinyal ve 169.78 ppm’de açil klorürün karbonil
karbonuna ait sinyal gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 161.36, 134.41,
125.90, 118.79, 118.41 ve 114.05 sinyallerini vermektedir. Asetil grubu üzerindeki CH3
ise 18.93 ppm’de sinyal vermektedir.
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Şekil 4.1.10.1. 2-Asetoksibenzoil klorür’ün 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.10.2. 2-asetoksibenzoil klorür’ün 13C-NMR spektrumu.
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4.1.11. (R)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat’ın Yapı Analizi (15)
(R)-Dimetil 2-aminosüksinat ve 2-asetoksibenzoil klorürün, Et3N ve DMAP
varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %52 verimle sarı yağımsı sıvı ürün olarak (R)-dimetil 2-(2asetoksibenzamido)süksinat (15) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR ve
13

C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.11.1. ve Şekil 4.1.11.2.). 7.89 ppm’de NH’ın

dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 7.47-6.87 ppm arasında aril
grubunun 4 hidrojeni sinyal vermektedir. 5.04 ppm’de ana zincir olan süksinat grubunun
2 numaralı protonu multiplet sinyal vermektedir. 3.81 ve 3.72 ppm’de OCH3 gruplarının
singlet sinyalleri gözlenmektedir. Ana zincirdeki 3 numaralı hidrojenlerden biri Ha 3.182.96 ppm’de J=4 ve 16 Hz ve diğer hidrojen Hb ise 2.95 ppm’de double dublet J=4 ve 20
Hz sinyali ile rezonans olmaktadır. 2.30 ppm’de aspirinin asetil gubuna ait CH3 grubunun
singlet sinyali gözlenmektedir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 171.73 ve 169.60
ppm’de ana zincirdeki ester gruplarının karbonillerine ait sinyaller gözlenmektedir.
170.96 ppm’de amit karbonil karbonunun sinyali yapı doğruluğunu desteklemektedir.
168.23 ppm’de aspirinin asetil gubuna ait karbonil grubu sinyali gözlenmektedir. Aril
grubu üzerindeki karbonlar 147.51, 134.68, 128.11, 125.00, 120.74, 118.93 ppm’de
sinyaller vermektedir. 53.10 ve 52.24 ppm’de ana zincirdeki OCH3 gruplarının karbon
sinyalleri gözlenirken aspirinin asetil grubuna ait CH3 grubu 20.86 ppm’de
gözlenmektedir.
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Şekil 4.1.11.1. (R)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat’ın 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.11.2. (R)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat’ın 13C-NMR spektrumu.
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4.1.12. (S)-Dietil 2-(2-asetoksibenzamido)pentandioat’ın Yapı Analizi (16)
(S)-Dietil 2-aminopentandioat ve 2-asetoksibenzoil klorürün, Et3N ve DMAP
varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %79 verimle sarı yağımsı sıvı ürün olarak (S)-dietil 2-(2asetoksibenzamido)pentandioat (16) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR ve
13

C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.12.1. ve Şekil 4.1.12.2.). 7.74 ppm’de NH’ın

dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 7.56-6.84 ppm arasında aril
grubunun 4 hidrojeni sinyal vermektedir. 4.72 ppm’de ana zincir olan pentandioat
grubunun 2 numaralı protonu quarted J=8 Hz sinyal vermektedir. 4.12 ve 3.98 ppm’de
OCH2CH3 gruplarının quarted sinyalleri J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 2.39-2.15
ppm’de ana zincirdeki 3 ve 4 numaralı 4 hidrejenin multiplet sinyali yapı doğruluğunu
desteklemektedir. 2.29 ppm’de aspirinin asetil gubuna ait CH3 grubunun singlet sinyali
gözlenmektedir. 1.18 ve 1.10 ppm’de 2 adet OCH2CH3 grubunun 6 hidrojeni triplet J=8
Hz sinyali ile gözlenmektedir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 173.40 ve 171.69
ppm’de ana zincirdeki ester gruplarının karbonillerine ait sinyaller gözlenmektedir.
169.98 ppm’de amit karbonil karbonunun sinyali yapı doğruluğunu desteklemektedir.
167.81 ppm’de aspirinin asetil gubuna ait karbonil grubu sinyali gözlenmektedir. Aril
grubu üzerindeki karbonlar 145.22, 134.33, 126.18, 118.71, 118.28, 113.88 ppm’de
sinyaller vermektedir. 61.79 ve 60.91 ppm’de ana zincirdeki OCH2CH3 gruplarının
karbon pikleri gözlenmektedir. Ana zincirdeki 2 numaralı karbon 52.15 ppm’de, 4
numaralı karbon 30.47 ve 3 numaralı karbon 26.64 ppm’de gözlenmektedir. Aspirinin
asetil grubuna ait CH3 grubu 21.02 ppm’de gözlenmektedir.14.05-14.08 ppm’de
OCH2CH3 gruplarının karbon pikleri gözlenmektedir.
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Şekil 4.1.12.1. (S)-Dietil 2-(2-asetoksibenzamido)pentandioat’ın 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.12.2. (S)-Dietil 2-(2-asetoksibenzamido)pentandioat’ın 13C-NMR spektrumu.
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4.1.13. (S)-Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-2-fenilasetat’ın Yapı Analizi (17)
(S)-Metil 2-amino-2-fenilasetat ve 2-asetoksibenzoil klorürün, Et3N ve DMAP
varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %47 verimle sarı yağımsı sıvı ürün olarak (S)-metil 2-(2asetoksibenzamido)-2-fenilasetat (17) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR
ve 13C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.13.1. ve Şekil 4.1.13.2.). 7.90 ppm’de NH’ın
dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 7.69-6.93 ppm arasında aril
grubunun 4 hidrojeni ve ana zincirdeki fenil grubuna ait sinyaller gözlenmektedir. 5.76
ppm’de ana zincir olan fenilasetat grubunun 2 numaralı protonu dublet J=8 Hz sinyal
vermektedir. 3.74 ppm’de ana zincirdeki CO2CH3’ün singlet sinyali ve 2.29 ppm’de
aspirinin asetil gubuna ait CH3 grubunun singlet sinyali gözlenmektedir.

13

C-NMR

spektrumu incelendiğinde ise 171.34 ppm’de ana zincirdeki ester karbonilinin karbon
sinyali gözlenmektedir. 168.90 ppm’de aspirinin asetil gubuna ait karbonil grubu sinyali
gözlenmektedir. 164.19 ppm’de amit karbonil karbonunun sinyali yapı doğruluğunu
desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 136.51, 132.23, 130.75, 129.02,
127.25, 126.24, 123.24 ppm’de sinyaller vermektedir. 60.34 ppm’de ana zincirdeki 2
numaralı karbon sinyal vermektedir. 52.82 ppm’de ana zincirdeki CO2CH3 sinyali
gözlenmektdir. Aspirinin asetil grubuna ait CH3 grubu ise 20.89 ppm’de gözlenmektedir.
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Şekil 4.1.13.1. (S)-Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-2-fenilasetat’ın 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.13.2. (S)-Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-2-fenilasetat’ın 13C-NMR spektrumu.
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4.1.14. Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat’ın Yapı Analizi (18)
Metil 2-amino-3-hidroksipropanoat ve 2-asetoksibenzoil klorürün, Et3N ve
DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %37 verimle sarı yağımsı sıvı ürün olarak Metil 2-(2asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat (18) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı
1

H-NMR ve 13C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.14.1. ve Şekil 4.1.14.2.). 7.65-6.79

ppm arasında aril grubunun 4 hidrojeni sinyal vermektedir. 6.55 ppm’de NH’ın geniş
singlet sinyali gözlenmektedir. 4.95 ppm’de ana zincir olan propanoat grubunun 2
numaralı protonu multiplet sinyal vermektedir. 4.60 ppm’de ana zincirdeki 3 numaralı 2
hidrojen multiplet olarak gözlenmektedir. 3.73 ppm’de OCH3 grubunun singlet sinyali
yapının doğruluğunu desteklemektedir. 2.00 ppm’de aspirinin asetil gubuna ait CH3
grubunun singlet sinyali gözlenmektedir. 0.80 ppm’de de OH grubunun triplet sinyali J=8
Hz değeri ile rezonans olmaktadır.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 168.96

ppm’de ana zincirdeki ester grubunun karboniline ait sinyal gözlenmektedir. 168.55
ppm’de amit karbonil karbonunun sinyali yapı doğruluğunu desteklemektedir. 168.09
ppm’de aspirinin asetil gubuna ait karbonil grubu sinyali gözlenmektedir. Aril grubu
üzerindeki karbonlar 160.31, 134.81, 128.38, 117.97, 116.33, 110.30 ppm’de sinyaller
vermektedir. 63.30 ve 51.68 ppm’de ana zincirdeki 3 ve 2 numaralı karbonların sinyalleri
gözlenirken, 50.30 ppm’de OCH3 grubunun karbon pikleri yapı doğruluğuna destek
olmuştur. Aspirinin asetil grubuna ait CH3 grubu 21.60 ppm’de gözlenmektedir.
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Şekil

4.1.14.1.

Metil

2-(2-asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat’ın

Metil

2-(2-asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat’ın

1

H-NMR

spektrumu.

Şekil

4.1.14.2.

spektrumu.
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13

C-NMR

4.1.15. (S)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat’ın Yapı Analizi
(19)
(S)-2-Amino-3-metilbütanol ve 2-asetoksibenzoil klorürün, Et3N ve DMAP
varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %64 verimle şeffaf yağımsı sıvı ürün olarak (S)-2-[(1-hidroksi-3metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat (19) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı
1

H-NMR ve

13

C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.15.1. ve Şekil 4.1.15.2.). 7.59

ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 7.43-6.76 ppm
arasında aril grubunun 4 hidrojeni sinyal vermektedir. 3.94 ppm’de yan zincir olan 2-bütil
grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal vermektedir. 3.75 ppm’de yan zincirdeki 1
numaralı protonun dublet sinyali J=8 Hz gözlenmektedir. 1.95 ppm’de 3 numaralı
karbona bağlı proton multiplet sinyal vermektedir. 2.01 ppm’de aspirinin asetil gubuna
ait CH3 grubunun singlet sinyali gözlenmektedir. 0.97-0.94 ppm aralığında CH3
gruplarına ait altı hidrojenin dublet sinyalleri iç içe geçmiş olarak J=8 Hz değeri ile
gözlenmektedir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 169.89 ppm’de aspirinin asetil
gubuna ait karbonil grubu sinyali gözlenmektedir. 162.16 ppm’de amit karbonil
karbonunun sinyali yapı doğruluğunu desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar
151.31, 132.57, 130.94, 126.22, 124.04, 122.14, ppm’de sinyaller vermektedir. 64.80,
63.20 ve 29.67 ppm’de yan zincirdeki 1, 2 ve 3 numaralı karbonların sinyalleri
gözlenirken, aspirinin asetil grubuna ait CH3 grubu 21.03 ppm’de gözlenmektedir. 19.01
ve 18.98 ppm’de yan zincirdeki CH3 gruplarına ait karbon pikleri ise yapı doğruluğuna
destek olmuştur.
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Şekil 4.1.15.1. (S)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat’ın 1H-NMR
spektrumu.

Şekil 4.1.15.2. (S)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat’ın
spektrumu.
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C-NMR

4.1.16. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat’ın Yapı Analizi
(20)
(R)-2-Amino-3-metilbütanol ve 2-asetoksibenzoil klorürün, Et3N ve DMAP
varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %70 verimle şeffaf yağımsı sıvı ürün olarak (R)-2-[(1-hidroksi-3metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat (20) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı
1

H-NMR ve

13

C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.16.1. ve Şekil 4.1.16.2.). 7.74

ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 7.56-6.80 ppm
arasında aril grubunun 4 hidrojeni sinyal vermektedir. 3.97 ppm’de yan zincir olan 2-bütil
grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal vermektedir. 3.77 ppm’de yan zincirdeki 1
numaralı proton dublet sinyali J=8 Hz olarak gözlenmektedir. 2.03 ppm’de aspirinin
asetil gubuna ait CH3 grubunun singlet sinyali gözlenmektedir. 0.96 ve 0.89 ppm
aralığında CH3 gruplarına ait altı hidrojenin dublet sinyalleri J=8 Hz değeri ile
gözlenmektedir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 172.42 ppm’de aspirinin asetil
gubuna ait karbonil grubu sinyali gözlenmektedir. 162.39 ppm’de amit karbonil
karbonunun sinyali yapı doğruluğunu desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar
151.81, 134.30, 129.87, 126.43, 126.36, 121.65, ppm’de sinyaller vermektedir. 63.90,
62.18 ve 31.42 ppm’de yan zincirdeki 1, 2 ve 3 numaralı karbonların sinyalleri
gözlenirken, aspirinin asetil grubuna ait CH3 grubu 20.76 ppm’de gözlenmektedir. 19.17
ve 19.12 ppm’de yan zincirdeki CH3 gruplarına ait karbon pikleri ise yapı doğruluğuna
destek olmuştur.
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Şekil 4.1.16.1. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat’ın 1H-NMR
spektrumu.

Şekil 4.1.16.2. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat’ın
spektrumu.
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4.1.17. 2-(4-İzobütilfenil)propanoil klorür’ün Yapı Analizi (21)
İbuprofen ve SOCl2’nin DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım damıtma ile
saflaştırıldıktan sonra %94 verimle şeffaf

yağımsı sıvı ürün

izobütilfenil)proanoil klorür (21) elde edilmiştir. Ürün

1

olarak

H-NMR ve

13

2-(4-

C-NMR

spektrumları ile tanımlanmıştır (Şekil 4.1.17.1. ve Şekil 4.1.17.2.). 7.22 ve 7.10 ppm’de
aril grubuna ait 4 hidrojenin iki adet dublet sinyali J=8 Hz değerinde rezonans vererek
gözlenmiştir. 3.70 ppm’de propanoil klorür ana zincirinin 2 numaralı hidrojeni quarted
sinyal vererek J=8 Hz değeri ile yapının doğruluğunu desteklemektedir. 2.44 ppm’de 4izobütil grubunun 1 numaralı 2 adet hidrojeni dublet sinyal vererek J=8 Hz değeri ile
rezonans olmaktadır. 1.84 ppm’de yine 4-izobütil grubunun 2 numaralı hidrojeninin
multiplet sinyali gözlenmektedir. 1.50 ppm’de ana zincir olan propanoil klorürün 3
numaralı 3 adet hidrojeninin dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 0.89
ppm’de 4-izobütil grubunun CH3 karbonları J=8 Hz değeri ile dublet sinyal vermektedir.
13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 179.12 ppm’de açil grubunun karbonil

karbonuna ait sinyal gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 148.03, 139.71,
130.11 ve 127.50 sinyallerini vermektedir. Ana zincir olan propanoil klorür üzerindeki
karbonlar 58.76 ve 16.13 ppm’de sinyal verirken 4-izobütil grubu ise 47.87, 35.28 ve
29.12 ppm’de sinyal vererek yapı doğruluğunu desteklemektedir.
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Şekil 4.1.17.1. 2-(4-İzobütilfenil)propanoil klorür’ün 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.17.2. 2-(4-İzobütilfenil)propanoil klorür’ün 13C-NMR spektrumu.

114

4.1.18. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat’ın Yapı Analizi (22)
(R)-Dimetil 2-aminosüksinat ve 2-(4-izobütilfenil)propanoil klorürün, Et3N ve
DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %25 verimle şeffaf yağımsı sıvı ürün olarak (2R)-dimetil 2-[2-(4izobütilfenil)propanamido]süksinat (22) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı 1HNMR ve 13C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.18.1. ve Şekil 4.1.18.2.). 7.13 ve 7.02
ppm’de aril grubunun protonlarının dublet sinyalleri J=8 Hz değeri ile rezonans
olmaktadır. 6.45 ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 4.73
ppm’de ana zincir olan süksinat grubunun 2 numaralı protonu multiplet sinyal vermiştir.
3.57 ve 3.53 ppm’de ana zincirdeki OCH3 gruplarının singlet sinyalleri gözlenmektedir.
3.23 ppm’de yan zincir olan propanamido grubunun 2 numaralı hidrojeninin quarted J=8
Hz sinyali ve 1.42 ppm’de propanamido grubunun 3 numaralı üç hidrojenin triplet sinyali
J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 2.87 ve 2.73 ppm’de ana zincirdeki 3 numaralı
protonların (3-Ha ve 3-Hb) double dublet sinyalleri J=4 Hz & J=16 Hz ve J=4 Hz & J=20
Hz değerlerinde rezonans olmaktadır. 2.36, 1.76, 0.82 ve 0.80 ppm’de izobütilfenil
grubunun sırasıyla 1, 2, 3 ve CH3 gruplarına ait sinyalleri yapının doğruluğunu
desteklemektedir.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 174.41, 171.38 ve 171.08

ppm’de yapıdaki üç adet karbonil grubuna ait sinyal yapının doğruluğunu
desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 140.67, 138.19, 129.50, ve 127.32
ppm’de sinyaller vermektedir. Ana zincirdeki 2 ve OCH3 gruplarına ait karbonlar
sırasıyla 52.62, 48.57 ve 45.00 ppm’de gözlenmektedir. Yan zincirdeki 2 ve 3 numaralı
karbonlar 35.91 ve 18.26 ppm’de sinyal vermektedir. 46.41, 30.17 ve 22.33 ppm’de
izobütilfenil grubunun 1, 2, 3 ve CH3 gruplarına ait karbon pikleri ise yapı doğruluğuna
destek olmuştur.
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Şekil 4.1.18.1. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat’ın

1

H-NMR

spektrumu.

Şekil 4.1.18.2. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat’ın
spektrumu.
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C-NMR

4.1.19.

(2R)-Metil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat’ın

Yapı

Analizi (23)
(R)-Metil 2-amino-3-metilbütanoat ve 2-(4-izobütilfenil)propanoil klorürün, Et3N
ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi
ile saflaştırıldıktan sonra %51 verimle şeffaf yağımsı sıvı ürün olarak (2R)-metil 2-[2-(4izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat (23) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı
1

H-NMR ve 13C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.19.1. ve Şekil 4.1.19.2.). 7.13 ve 7.04

ppm’de aril grubunun iki ayrı özdeş protonlarının dublet sinyalleri J=8 Hz değeri ile
rezonans olmaktadır.

5.93 ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile

gözlenmektedir. 4.18 ppm’de ana zincir olan 3-metilbütanoat grubunun 2 numaralı
protonun triplet sinyali J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 3.64 ppm’de ana zincirdeki
OCH3 grubunun singlet sinyali gözlenmektedir. 3.42 ppm’de yan zincir olan
propanamido grubunun 2 numaralı hidrojeninin quarted sinyali J=8 Hz ve 1.44 ppm’de
ki 3 numaralı üç adet hidrojenin dublet sinyali J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 2.35,
1.76, 0.68 ve 0.58 ppm’de izobütilfenil grubunun sırasıyla 1, 2, 3 ve CH3 gruplarına ait
sinyalleri yapının doğruluğunu desteklemektedir. Ana zincirdeki 3, 4 ve CH3 gruplarına
ait sinyaller ise 1.98, 1.02 ve 0.83 ppm’de gözlenmektedir.

13

C-NMR spektrumu

incelendiğinde ise 174.60 ve 172.53 ppm’de yapıdaki iki adet karbonil grubuna ait
sinyaller yapının doğruluğunu desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 141.58,
138.60, 129.54, ve 127.25 ppm’de sinyaller vermektedir. Ana zincirdeki 2, 3, 4, CH3 ve
OCH3 gruplarına ait karbonlar sırasıyla 56.98, 22.28, 16.70 ve 51.92 ppm’de
gözlenmektedir. Yan zincirdeki 2 ve 3 numaralı karbonlar 31.24 ve 16.70 ppm’de sinyal
vermektedir. 44.98, 30.17 ve 22.28 ppm’de izobütilfenil grubunun 1, 2, 3 ve CH3
gruplarına ait karbon pikleri ise yapı doğruluğuna destek olmuştur.
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Şekil
1

4.1.19.1.

(2R)-Metil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat’ın

H-NMR spektrumu.

Şekil

4.1.19.2.

(2R)-Metil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat’ın

13

C-NMR spektrumu.
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4.1.20.

(2S)-Metil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat’ın

Yapı

Analizi (24)
(S)-Metil 2-amino-3-metilbütanoat ve 2-(4-izobütilfenil)propanoil klorürün, Et3N
ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi
ile saflaştırıldıktan sonra %55 verimle şeffaf yağımsı sıvı ürün olarak (2S)-metil 2-[2-(4izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat (24) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı
1

H-NMR ve 13C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.20.1. ve Şekil 4.1.20.2.). 7.15 ve 7.08

ppm’de aril grubunun iki ayrı özdeş protonlarının dublet sinyalleri J=8 Hz değeri ile
rezonans olmaktadır.

5.97 ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile

gözlenmektedir. 4.21 ppm’de ana zincir olan 3-metilbütanoat grubunun 2 numaralı
protonun triplet sinyali J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 3.65 ppm’de ana zincirdeki
OCH3 grubunun singlet sinyali gözlenmektedir. 3.44 ppm’de yan zincir olan
propanamido grubunun 2 numaralı hidrojeninin quarted sinyali J=8 Hz ve 1.44 ppm’de
ki 3 numaralı üç adet hidrojenin dublet sinyali J=8 Hz değeri ile gözlenmektedir. 2.38,
1.78, 0.70 ve 0.59 ppm’de izobütilfenil grubunun sırasıyla 1, 2, 3 ve CH3 gruplarına ait
sinyalleri yapının doğruluğunu desteklemektedir. Ana zincirdeki 3, 4 ve CH3 gruplarına
ait sinyaller ise 2.05, 1.04 ve 0.84 ppm’de gözlenmektedir.

13

C-NMR spektrumu

incelendiğinde ise 174.00 ve 171.45 ppm’de yapıdaki iki adet karbonil grubuna ait
sinyaller yapının doğruluğunu desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 141.11,
138.90, 130.02 ve 127.06 ppm’de sinyaller vermektedir. Ana zincirdeki 2, 3, 4, CH3 ve
OCH3 gruplarına ait karbonlar sırasıyla 56.02, 31.76, 17.31 ve 52.00 ppm’de
gözlenmektedir. Yan zincirdeki 2 ve 3 numaralı karbonlar 31.98 ve 18.03ppm’de sinyal
vermektedir. 46.11, 30.98 ve 22.65 ppm’de izobütilfenil grubunun 1, 2, 3 ve CH3
gruplarına ait karbon pikleri ise yapı doğruluğuna destek olmuştur.
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Şekil
1

4.1.20.1.

(2S)-Metil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat’ın

H-NMR spektrumu.

Şekil

4.1.20.2.

(2S)-Metil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]-3-metilbütanoat’ın

13

C-NMR spektrumu.
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4.1.21. 2-(6-Metoksinaftalen-2-il)propanoil klorür’ün Yapı Analizi (25)
Naproksen ve SOCl2’nin DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım organik
çözücüler ile yıkanarak saflaştırıldıktan sonra %98 verimle kahverengi katı ürün olarak
2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanoil klorür (25) elde edilmiştir. Ürün 1H-NMR ve
NMR spektrumları ile tanımlanmıştır (Şekil 4.1.21.1. ve Şekil 4.1.21.2.).

13

C6-

metoksinaftalen-2-il grubunun aril halkasına ait protonlar 7.76, 7.74, 7.43, 7.41, 7.14 ve
7.12 ppm’de dublet ve singlet sinyaller olarak gözlenmektedir. 6-metoksinaftalen-2-il
grubunun OCH3 protonlarına ait singlet sinyal 3.87 ppm’de gözlenmektedir. 3.87 ppm’de
ayrıca propanoil klorüre ait 2 numaralı proton quarted J=8 Hz sinyal vermektedir. 1.58
ppm’de propanoil klorürün 3 numaralı 3 adet protonuna ait dublet sinyal J=8 Hz değeri
ile rezonans olmaktadır.

13

C-NMR spektrumu incelendiğinde ise 172.82 ppm’de açil

grubunun karbonil karbonuna ait sinyal gözlenmektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar
155.54, 132.70, 131.91, 129.06, 128.83, 128.18, 126.29, 125.43, 117.95 ve 104.92
sinyallerini vermektedir. Ana zincir olan propanoil klorür üzerindeki karbonlar 55.61 ve
15.99 ppm’de sinyal verirken 6-metoksinaftalen-2-il grubunun OCH3’si ise 54.86 ppm’de
sinyal vererek yapı doğruluğunu desteklemektedir.
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Şekil 4.1.21.1. 2-(6-Metoksinaftalen-2-il)proanoil klorür’ün 1H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.21.2. 2-(6-Metoksinaftalen-2-il)proanoil klorür’ün 13C-NMR spektrumu.
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4.1.22. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat’ın Yapı
Analizi (26)
(R)-Dimetil 2-aminosüksinat ve 2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanoil klorürün,
Et3N ve DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon
kromatografisi ile saflaştırıldıktan sonra %14 verimle krem beyaz katı ürün olarak
(2R)-dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat (26) elde edilmiştir.
Ürünün kimyasal yapısı 1H-NMR ve

13

C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.22.1. ve

Şekil 4.1.22.2.). 6-Metoksinaftalen-2-il grubunun aril halkasına ait protonlar 7.70, 7.68,
7.39, 7.37, 7.13 ve 7.10 ppm’de dublet ve singlet sinyaller olarak gözlenmektedir. 6.55
ppm’de NH’ın dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. Ana zincir olan
süksinat grubunun 2 numaralı protonu 4.81 ppm’de multiplet sinyal verirken, 3.60 ve 3.54
ppm’de OCH3’lerin 6 protonuna ait singlet sinyaller yapı doğruluğunu desteklemektedir.
Ana zincirdeki 3 numaralı karbona bağlı 2 adet proton 2.95 ve 2.82 ppm’de iki adet
double dublet sinyali J=4 & 16 Hz ve J=4 & 20 Hz değerleri ile rezonans olmaktadır.
6-metoksinaftalen-2-il

grubunun

OCH3’si

ise

3.88

ppm’de

singlet

sinyali

gözlenmektedir. Yan zincir olan propanamido grubunun 2 numaralı protonunun 3.73
ppm’de quarted sinyali J=8 Hz değeri ile gözlenirken 3 numaralı hidrojenin 1.58 ppm’de
dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olmaktadır. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde
ise 171.82, 171.40 ve 169.53 ppm’de gözlenen üç adet karbonil grubuna ait sinyaller
yapının doğruluğunu desteklemektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 156.74, 133.46,
132.98, 129.69, 129.29, 128.43, 126.91, 126.35, 118.87 ve 105.60 ppm’de sinyaller
vermektedir. Ana zincirdeki 2, 3 ve OCH3 gruplarına ait karbonlar sırasıyla 56.01, 37.27,
52.32 ve 52.23 ppm’de gözlenmektedir. Yan zincirdeki 2 ve 3 numaralı karbonlar 43.56
ve 15.62 ppm’de sinyal vermektedir. 56.71 ppm’de 6-metoksinaftalen-2-il grubunun
OCH3’sine ait sinyal gözlenmektedir.

123

Şekil
1

4.1.22.1.

(2R)-Dimetil

2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat’ın

H-NMR spektrumu.

Şekil

4.1.22.2.

(2R)-Dimetil

2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat’ın

13

C-NMR spektrumu.
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4.1.23.

N-[(R)-1-Hidroksipropan-2-il]-2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamit’in

Yapı Analizi (27)
(R)-2-Aminopropanol ve 2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanoil klorürün, Et3N ve
DMAP varlığında DCM içerisindeki tepkimesi sonrası karışım kolon kromatografisi ile
saflaştırıldıktan sonra %12 verimle krem beyaz katı ürün olarak N-[(R)-1-hidroksipropan2-il]-2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamit (27) elde edilmiştir. Ürünün kimyasal yapısı
1

H-NMR ve

13

C-NMR ile aydınlatılmıştır (Şekil 4.1.23.1. ve Şekil 4.1.23.2.).

6-metoksinaftalen-2-il grubunun aril halkasına ait protonlar 7.67, 7.65, 7.42, 7.40, 7.12
ve 7.06 ppm’de dublet ve singlet sinyaller olarak gözlenmektedir. 6.48 ppm’de NH’ın
dublet sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans olurken, 4.98 ppm’de OH’ın geniş singlet
sinyali gözlenmektedir. Yan zincir olan 1-hidroksi-2-propil grubunun 2 numaralı protonu
4.60 ppm’de multiplet sinyal vermektedir. 6-Metoksinaftalen grubunun OCH3’sine ait
sinyal 3.80 ppm’de singlet olarak gözlenmektedir. 3.77 ppm’de ana zincir olan
propanamit grubunun 2 numaralı protonunun quarted sinyali J=8 Hz değeri ile rezonans
olarak yapı doğruluğunu desteklemektedir. Yan zincirdeki 1 numaralı karbona bağlı 2
adet proton 3.37 ve 3.13 ppm’de double dublet iki adet sinyali J=4 & 12 Hz ve J=4 & 12
Hz değerleri ile rezonans olmaktadır. Ana zincirdeki 3 numaralı 3 adet proton 1.42
ppm’de ve yan zincirdeki 3 numaralı 3 adet proton 1.22 ppm’de dublet sinyal J=8 Hz
vermektedir. 13C-NMR spektrumu incelendiğinde ise amit grubu 170.12 ppm’de sinyal
vermektedir. Aril grubu üzerindeki karbonlar 155.78, 132.15, 131.39, 129.03, 128.72,
128.27, 126.13, 125.85, 117.77 ve 104.18 ppm’de sinyaller vermektedir. Yan zincirdeki
1, 2 ve 3 numaralı karbonlar sırasıyla 63.21, 48.64 ve 15.35 ppm’de gözlenmektedir.
54.45 ppm’de 6-metoksinaftalen-2-il grubunun OCH3’sine ait sinyal gözlenmektedir.
Ana zincirdeki 2 ve 3 numaralı karbonlar 42.97 ve 16.99 ppm’de sinyal vermektedir.
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Şekil 4.1.23.1. N-[(R)-1-Hidroksipropan-2-il]-2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamit’in
1

H-NMR spektrumu.

Şekil 4.1.23.2. N-[(R)-1-Hidroksipropan-2-il]-2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamit’in
13

C-NMR spektrumu.
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4.2. Nanoemülsiyon Yapı Aydınlatma Çalışmaları
4.2.1. Boş Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine ilaç ya da ilaç türevi eklenmemiş, boş y/s nanoemülsiyon
formülasyonunun boyut analizi, zeta potansiyeli ve TEM görüntüleri alınarak yapısı
açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması boş nanoemülsiyonun çapı
olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin madde varlığından ötürü
pozitif çıkmıştır.

Boş NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

161.1 ± 1.2

0.445 ± 0.02

+16.3

Çizelge 4.2.1.1. Boş nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ± standart
sapma).
Boş

nanoemülsiyonların

morfolojik

gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.1.1.)
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karakterizasyonları

TEM

ile

Şekil 4.2.1.1. Boş nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz çubuklar A 200
nm, B 100 nm, C 500 nm, D 500 nm, E 100 nm ve F 200 nm’i göstermektedir.
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4.2.2. Flurbiprofen (4) İçeren Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine 2-(2-floro-bifenil]-4-il)propiyonik asit ilaç etkin maddesi eklenerek
hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta potansiyeli ve TEM
görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması flurbiprofen içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

4 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

264.9 ± 1.7

0.682 ± 0.03

+20.4

Çizelge 4.2.2.1. Flurbiprofen içeren nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6,
ortalama ± standart sapma).
Flurbiprofen içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları TEM ile
gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.2.1.)
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Şekil 4.2.2.1. Flurbiprofen içeren nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz
çubuklar A 500 nm, B 500 nm, C 200 nm, D 200 nm, E 100 nm ve F 100 nm’i göstermektedir.
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4.2.3. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit (8)
İçeren Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine (2'R)-2-(2-floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit (8)
ön ilaç etkin maddesi eklenerek hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut
analizi, zeta potansiyeli ve TEM görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması, 8 numaralı molekülü içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

8 NE

Çizelge

4.2.3.1.

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

225.4 ± 1.3

0.568 ± 0.01

+29.6

(2'R)-2-(2-floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit

içeren nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ± standart sapma).
8 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları
TEM ile gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.3.1.)
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Şekil 4.2.3.1. (2'R)-2-(2-Floro-bifenil-4-il)-N-(1'-hidroksi-propan-2'-il)propanamit içeren
nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz çubuklar A 500 nm, B 200 nm, C
100 nm, D 200 nm, E 200 nm ve F 100 nm’i göstermektedir.
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4.2.4. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat (9) İçeren
Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat (9) ön ilaç
etkin maddesi eklenerek hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta
potansiyeli ve TEM görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması, 9 numaralı molekülü içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

9 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

252.1 ± 1.0

0.505 ± 0.04

+19.7

Çizelge 4.2.4.1. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat içeren
nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ± standart sapma).
9 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları
TEM ile gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.4.1.)
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Şekil 4.2.4.1. Dimetil 2-[2-(2-floro-bifenil-4-il)propanamido]pentandioat içeren
nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz çubuklar A 200 nm, B 100 nm, C
100 nm, D 100 nm, E 100 nm ve F 100 nm’i göstermektedir.
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4.2.5. Aspirin (1) İçeren Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine asetilsalisilik asit ilaç etkin maddesi eklenerek hazırlanan y/s
nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta potansiyeli ve TEM görüntüleri
alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek

yüzde

yoğunluğuna

sahip

pik

değerinin

ortalaması

aspirin

içeren

nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

1 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

205.9 ± 1.8

0.396 ± 0.05

+28.0

Çizelge 4.2.5.1. Aspirin içeren nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ±
standart sapma).
Aspirin içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları TEM ile

gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.5.1.)
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Şekil 4.2.5.1. Aspirin içeren nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz
çubuklar A 500 nm, B 500 nm, C 200 nm, D 100 nm, E 100 nm ve F 50 nm’i göstermektedir.
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4.2.6. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat (20) İçeren
Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat (20) ön ilaç
etkin maddesi eklenerek hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta
potansiyeli ve TEM görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması, 20 numaralı molekül içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

20 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

189.3 ± 1.1

0.429 ± 0.02

+17.4

Çizelge 4.2.6.1. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat içeren
nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ± standart sapma).
20 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları
TEM ile gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.6.1.)
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Şekil 4.2.6.1. (R)-2-[(1-Hidroksi-3-metilbütan-2-il)karbamoil]fenil asetat içeren
nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz çubuklar A 200 nm, B 100 nm, C
100 nm, D 100 nm, E 200 nm ve F 200 nm’i göstermektedir.
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4.2.7. İbuprofen (2) İçeren Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine (RS)-2-(4-(2-metilpropil)fenil)propiyonik asit ilaç etkin maddesi
eklenerek hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta potansiyeli ve
TEM görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması ibuprofen içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

2 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

217.5 ± 1.1

0.329 ± 0.04

+19.1

Çizelge 4.2.7.1. Ibuprofen içeren nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama
± standart sapma).
Ibuprofen içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları TEM ile
gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.7.1.)
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Şekil 4.2.7.1. Ibuprofen içeren nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz
çubuklar A 500 nm, B 500 nm, C 200 nm, D 100 nm, E 200 nm ve F 100 nm’i göstermektedir.
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4.2.8. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat (22) İçeren
Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine (2R)-dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat (22) ön ilaç
etkin maddesi eklenerek hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta
potansiyeli ve TEM görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması, 22 numaralı molekülü içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

22 NE

Çizelge

4.2.8.1.

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

289.7 ± 1.8

0.504 ± 0.03

+22.4

(2R)-Dimetil

2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat

içeren

nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ± standart sapma).
22 numaralı molekül içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları
TEM ile gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.8.1.)
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Şekil 4.2.8.1. (2R)-Dimetil 2-[2-(4-izobütilfenil)propanamido]süksinat içeren nanoemülsiyonun
çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz çubuklar A 500 nm, B 200 nm, C 500 nm, D 500 nm,
E 100 nm ve F 50 nm’i göstermektedir.
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4.2.9. Naproksen (3) İçeren Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine 2-(6-metoksinaftalen-2-il)propiyonik asit ilaç etkin maddesi eklenerek
hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi, zeta potansiyeli ve TEM
görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması naproksen içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

3 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

220.2 ± 0.9

0.172 ± 0.02

+12.6

Çizelge 4.2.9.1. Naproksen içeren nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6,
ortalama ± standart sapma).
Naproksen içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları TEM ile
gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.9.1.)
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Şekil 4.2.9.1. Naproksen içeren nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz
çubuklar A 500 nm, B 200 nm, C 200 nm, D 200 nm, E 500 nm ve F 100 nm’i göstermektedir.
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4.2.10. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat (26) İçeren
Nanoemülsiyonun Yapı Aydınlatma Çalışmaları
İçerisine (2R)-dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat (26) ön
ilaç etkin maddesi eklenerek hazırlanan y/s nanoemülsiyon formülasyonun boyut analizi,
zeta potansiyeli ve TEM görüntüleri alınarak yapısı açıklanmıştır.
Partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için DLS ile alınan ölçümlerde en
yüksek yüzde yoğunluğuna sahip pik değerinin ortalaması, 26 numaralı molekül içeren
nanoemülsiyonun çapı olarak kabul edilmiştir. Zeta potansiyeli katyonik yüzey etkin
madde varlığından ötürü pozitif çıkmıştır.

26 NE

Partikül Büyüklüğü (nm)

PDI

Zeta Potansiyeli (mV)

120.2 ± 1.9

0.321 ± 0.03

+28.1

Çizelge 4.2.10.1. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat içeren
nanoemülsiyonun boyut analiz sonuçları (n=6, ortalama ± standart sapma).
26 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyonların morfolojik karakterizasyonları
TEM ile gerçekleştirilmiştir. (Şekil 4.2.10.1.)
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Şekil 4.2.10.1. (2R)-Dimetil 2-[2-(6-metoksinaftalen-2-il)propanamido]süksinat içeren
nanoemülsiyonun çeşitli boyutlarda TEM görüntüleri. Beyaz çubuklar A 200 nm, B 100 nm, C
100 nm, D 100 nm, E 100 nm ve F 100 nm’i göstermektedir.
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4.3. COX-1 & -2 Enzim İnhibisyon Çalışmaları Sonuçları
Şekil 4.3.1.’deki grafikte sonuçların gösterildiği gibi COX-2’nin en aktif olduğu
yapı 26 numaralı moleküldür. Flurbiprofen türevi moleküllerin (8, 9, 10, 11, 12 ve 13
numaralı moleküller) COX-1 ve COX-2 inhibisyonları flurbiprofene göre geliştirilmiştir.
Naproksen türevi moleküller (26 ve 27 numaralı moleküller) için COX inhibisyonunda
naproksene göre iyileştirme söz konusu değildir. İbuprofen türevi moleküllerin (22, 24 ve
25 numaralı moleküllerin) COX-1 aktiviteleri ibuprofene göre geri çekilmiştir. Hemen
hemen tüm türev moleküller aspirine göre daha iyi COX-2 inhibisyonu sağlamaktadır.
Aspirin türevlerinin (16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı moleküller) COX-1 inhibisyon etkisi
zayıflatılabilmişken,

COX-2

inhibisyon

özelliği

tamamen

kaybolmuştur.

Şekil 4.3.1. NSAİİ türev moleküllerin COX-1 ve -2 enzim inhibisyon aktiviteleri. Ticari
NSAİİ’ler pozitif kontrol olarak kullanılmıştır [naproksen (12 µg/mL), ibuprofen (15
µg/mL) ve flurbiprofen (1 µg/mL)].
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Şekil 4.3.2. NSAİİ türev moleküllerin COX-1 ve -2 enzim inhibisyon aktiviteleri. Ticari
NSAİİ’ler pozitif kontrol olarak kullanılmıştır [aspirin (108 µg/mL), selebreks (1 µg/mL),
naproksen (12 µg/mL), ibuprofen (15 µg/mL) ve flurbiprofen (1 µg/mL)].
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4.4. In-vitro Hücre Canlılığı Çalışmaları Sonuçları
COX-1 ve -2 enzim inhibisyon çalışmalarında en iyi COX-2 enzim inhibisyonu
gösteren 26 numaralı molekül ve 26 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyon sistem
hücre canlılığı çalışmaları için seçilmiştir.
Şekil 4.4.1.’deki grafikte sonuçların gösterildiği gibi 26 numaralı molekülün
derişimi artıkça hücre canlılığı azalmaktadır. Ayrıca model ilaç molekülünün IC50
değerinin 800 µM derişimin üzerinde olduğu görülmektedir.

120
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Şekil 4.4.1. 26 numaralı molekülün hücre canlılığına etkisi (n=3, çubuklar standart hatayı
göstermektedir).
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Boş nanoemülsiyonlar ve 26 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyonların hücre
canlılığına etkileri Şekil 4.4.2.’deki grafikte gösterilmektedir. 26 numaralı molekülü
içeren nanoemülsiyon formülasyonlardaki hücre canlılığı hemen hemen bütün
derişimlerde boş nanoemülsiyonlara göre daha yüksektir.
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Şekil 4.4.2. Boş nanoemülsiyon ve 26 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyon
formülasyonların

hücre

canlılığına

etkileri

göstermektedir).
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(n=4,

çubuklar

standart

hatayı

4.5. In-vitro Anti-oksidan Aktivite Çalışmaları Sonuçları
Şekil 4.5’deki grafikte sonuçların gösterildiği gibi tüm türev moleküller için antioksidan aktivite kontrol grupları olan Vitamin C ve TBHQ’a göre daha iyi sonuç
vermemiştir.

Şekil 4.5. NSAİİ türev moleküllerin anti-oksidan aktiviteleri. Türev moleküllerin 37
°C'de MTT ile tepkimesinden sonra bileşiklerin absorbans değerleri 570 nm'de
verilmiştir. Saf bileşikler ve Vitamin C, TBHQ pozitif kontrolleri için 25 µg.mL-1 derişim
kullanılmıştır. Dikey çubuklar, her veri noktasının standart sapmasını temsil etmektedir
(n = 2).
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4.6. pH Ölçüm Sonuçları
Çizelge 4.6’daki sonuçlarda gösterildiği gibi ilaç etkin maddesi flurbiprofenin pH
değeri asidik bölgede iken, flurbiprofen türevi moleküllerin pH değerinin alkali bölgede
olduğu gözlenmektedir.
Molekül No
pH Değeri
Flurbiprofen (4)
5.89
8
9.10
9
9.05
10
9.09
11
8.99
12
8.85
13
8.71
Çizelge 4.6. pH ölçüm sonuçları
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5. YORUM
Tez çalışması kapsamında NSAİİ’lerin anti-inflamatuar etkisini geliştirip, mide
rahatsızlıklarına neden olan yan etkilerin azaltılması yönünde, yeni NSAİİ türevi ön
ilaçlar sentezlenmiştir. Hem NSAİİ’ler hem de NSAİİ türevi ön ilaçların nanoemülsiyon
formülasyonları

geliştirilmiştir.

Bu

yapıların

biyolojik

aktivite

çalışmaları

tamamlanmıştır. Sentezlenen 17 adet molekül çizelge 5.’de verilmiştir.

10

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

20

23

24

22

26

27

Çizelge 5. Sentezlenen moleküller.
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Ön ilaçların sentezlenme aşamasında, birçok yöntem denenmiş ve en uygun
yöntem koşulları optimize edilmiştir. Biyokimyasal tepkimelerden olan amitleşme
tepkimesinin literatürdeki sentetik yöntemlerinde, proton koparıcı Et3N, DMAP vb. bazik
moleküllerin ayrı ayrı olarak kullanıldığı görülmektedir [135]. Tezin deneysel
aşamasında deneyerek bulunan, bu bazların karışım halinde Et3N (3 mol) ve DMAP (0.2
mol) ve belirlenen oranda kullanılmasının verime olumlu etkisi tespit edilmiştir.
Seçilen NSAİİ’lerin, asetilsalisik asit, flurbiprofen, ibuprofen ve naproksenin,
amino asit ester ve amino alkol türevleri sentezlenmiştir. Sentezlenen ön ilaçların fiziksel
özellikleri incelendiğinde, flurbiprofen ve naproksen türevleri beyaz katı fazda elde
edilirken asetilsalisilik asit ve ibuprofen türevleri ağırlıklı olarak yağımsı sıvı fazda
olduğu gözlenmiştir. Mol kütleleri 265 - 400 g/mol, erime noktaları 79 - 153 ˚C arasında
değişmektedir. Esterler polar moleküllerdir. Ancak kaynama noktaları benzer molekül
ağırlığındaki karboksilik asitler ve alkollerden daha düşüktür. Çünkü esterlerde
karboksilik asitler ya da alkollerdeki gibi H-bağı yoktur [136]. Karboksilik asitler iki Hbağı ile dimerleşme yapabilmektedirler. Ayrıca sudaki çözünürlükleri incelendiğinde
esterler suda az çözünürken, karboksilik asitler H-bağı yapabilme kapasiteleri sayesinde
suda çözünürler. 11 ve 12 numaralı moleküllerin mol kütleleri neredeyse aynı olmasına
rağmen erime noktaları birbirinden oldukça farklıdır. Bunun nedeni ise 11 numaralı
molekül bir alkoldür ve H-bağı yapabilmektedir. Dolayısı ile erime noktası bir ester olan
12 numaralı moleküle göre oldukça yüksektir. Elde edilen ham moleküllerin saflaştırma
basamağında kullanılan çözücüler, moleküllerin polaritelerine göre belirlenen farklı
oranlardaki EtOAc, Hex, DCM, CHCl3, CH3OH çözücü karışımlarının, Rf sabiti değerleri
0.32 – 0.68 arasında hesaplanmıştır. Sentezlerin verimleri %12 - 94 arasında farklı
oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Ham ürünün kolon kromatografisi ile yan ürünlerinden
ayrılmadan kolonun içerisinde kalması bunun nedeni olarak düşünülmektedir.
Yapıların NMR analizlerini her molekül grubu için ayrı ayrı incelendiğimizde;


Amino asit ester yapılarının 1H-NMR spektrumunda, NH2 8.80 - 8.60
ppm aralığında karakteristik geniş singlet sinyali, OCH3 3.80 - 3.60 ppm
aralığında singlet sinyalleri ve

13

C-NMR spektrumunda, karbonil

karbonuna ait sinyaller 171.00 - 167.00 ppm aralığında gözlenerek
yapıların doğruluğunu desteklemektedir.
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Flurbiprofen ilaç etkin maddesi türev moleküllerinin

1

H-NMR

spektrumunda, 8 proton içeren aril grup 7.60 - 7.10 ppm aralığında, NH
7.80 - 6.00 ppm aralığında, OH 4.90 - 4.60 ppm aralığında, OCH3
grupları 3.60 - 3.50 ppm aralığında singlet sinyal, CH3 grupları 1.50 1.30 ppm aralığında ve 13C-NMR spektrumunda amit karbonil karbonuna
ait karakteristik sinyal 175.00 - 170.00 ppm aralığında, diğer karbonil
karbonları 173.00 - 170.00 ppm aralığında ve flurbiprofenin karakteristik
CF karbonu 165.00 - 160.00 ppm etrafında gözlenmektedir. CF karbonu
için literatürde Japonya Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve Teknoloji
Enstitüsü [137] tarafından 160.96 ve 158.48 ppm’de iki ayrı kayma
değeri verilmiştir. Flor’un indüktif etkisi ile bu aromatik karbon
spektrumda düşük alana doğru çekilmiştir. ATR-IR spektrumunda NH
için karakteristik düşük şiddetteki gerilme bandı 3330.00 - 3290.00 cm-1
aralığında olması ve amit karbonilinin 1650.00 cm-1 etrafında orta
şiddetteki titreşim sinyali yapı doğruluna destek olmaktadır. Literatürde
amit ve ester karbonilleri birbirine çok yakın sinyal vermektedir [138].
10, 11 ve 12 numaralı moleküllerin spektrumlarında amit karbonil sinyali
ester karbonil sinyali ile çakışmaktadır.


Asetilsalisilik asit ilaç etkin maddesi türev moleküllerinin 1H-NMR
spektrumunda, aril grubun 4 protonu 7.70 - 6.80 ppm aralığında, NH
7.90 – 6.50 ppm aralığında, OCH3 grupları 3.90 - 3.70 ppm aralığında
singlet sinyal, asetil grubuna ait CH3 grupları 2.30 - 2.00 ppm aralığında
singlet sinyal, OH’lar 1.30 - 0.80 ppm aralığında ve

13

C-NMR

spektrumunda amit karbonil karbonuna ait karakteristik sinyal 172.00 162.00 ppm aralığında, diğer karbonil karbonları 173.00 - 169.00 ppm
aralığında, asetil grubuna ait karbonil karbonu 173.00 - 167.00 ppm
aralığında, OCH3 gruplarının karbon sinyalleri 53.00 - 50.00 ppm ve
asetil grubunun CH3’ü 22.00 - 20.00 ppm aralığında sinyal vererek
yapıların doğruluğunu kanıtlamaktadır.


Ibuprofen

ilaç

etkin

maddesi

türev

moleküllerinin

1

H-NMR

spektrumunda, aril grubun 4 protonu 7.20 - 7.00 ppm aralığında, NH
6.50 - 5.90 ppm aralığında, OCH3 grupları 3.70 - 3.50 ppm aralığında
singlet sinyal ve

13

C-NMR spektrumunda yapıdaki karbonil karbonları
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175.00 - 171.00 ppm aralığında ve OCH3 gruplarının karbon sinyalleri
53.00 - 46.00 ppm aralığında sinyal vererek yapıların doğruluğuna destek
olan sonuçlar gözlenmektedir.


Naproksen

ilaç

etkin

maddesi

türev

moleküllerinin

1

H-NMR

spektrumunda, aril grubun 6 protonu 7.70 - 7.00 ppm aralığında, NH
6.50 - 6.40 ppm aralığında, OH’lar 5.00 - 4.90 ppm aralığında, 6metoksinaftalen’in OCH3’ü karakteristik olarak 3.90 - 3.80 ppm
aralığında, diğer OCH3 grupları 3.60 - 3.50 ppm aralığında singlet sinyal
ve 13C-NMR spektrumunda yapıdaki karbonil karbonları 172.00 - 169.00
ppm aralığında, 6-metoksinaftalen’in OCH3 karbonu karakteristik olarak
67.00 - 54.00 ppm aralığında, diğer OCH3 gruplarının karbon sinyalleri
53.00 - 52.00 ppm aralığında sinyal vererek yapıların doğruluğunu
destekleyen sonuçlar vermektedir.
NSAİİ ve NSAİİ’lerin türev moleküllerinin yüklü olduğu y/s nanoemülsiyonlar
başarıyla formüle edilmiştir. Nanoemülsiyonların DLS ile ölçülen damlacık büyüklüğü
120.2 ile 289.7 nm boyutları arasında, PDI 0.172 ile 0.682 sayısal değerleri arasında ve
zeta

potansiyeli

+12.6

ile

+29.6

mV

arasında

değişmektedir.

Hazırlanan

nanoemülsiyonların damlacık büyüklükleri, literatürdeki farklı görüşlere göre 2-200 nm
[139] ya da 100-500 nm [140] boyutları içerisindedir. Damlacık dağılımının
homojenitesinin göstergesi PDI değeri en iyi olan nanosistem 0.172 değeri ile naproksen
içeren nanoemülsiyonda gözlenmiştir. Naproksen içeren nanoemülsiyonun, düzgün
dağılımlı damlacıkları içeren TEM görüntüleri ve DLS’den alınan damlacık boyutu
dağılımı

sonuçları

birbirini

desteklemektedir.

Damlacıklar,

naoemülsiyon

formülasyonları hazırlarken kullanılan yüzey etkin madde oktadesilaminin asidik
koşullarda sahip olduğu (+) yük [141] ile aynı doğrultuda (+) yükle yüklenmişlerdir.
Beyaz renkteki nanoemülsiyonların en kararlı olduğu içerik, yağ fazının %18, su fazının
%78 ve yüzey etkin madde karışımının %4 olduğu formülasyon oranıyla belirlenmiştir.
Nanoemülsiyonların TEM ile boyut ve morfolojik karakterizasyonları tamamlanmıştır.
TEM görüntüleri incelendiğinde 26 numaralı molekülü içeren nanoemülsiyonların
yaklaşık 100 nm boyutlarında, düzgün dağılımlı, şeklen yuvarlak yapıların elde edildiği
gözlenmiştir. Damlacık boyları göz önüne alındığında, ön ilaç yüklü nanoemülsiyonların
ilaç yüklü nanoemülsiyonlara göre daha küçük boyutlu oldukları gözlenmiştir. Bunun
nedeni, ön ilaçlar ve nanoemülsiyonlar arasındaki kimyasal etkileşimlerin olduğu
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düşünülebilir. Örneğin ilaçların amino alkol türevlerinin sahip olduğu hidroksil
fonksiyonel grupları nanoemülsiyon ile H-bağı yapabilir. Nanoemülsiyon sistemin
%82’si su fazından oluşmaktadır. Su sayesinde nanoemülsiyon sistemdeki moleküllerin
polar ya da apolar bölgeleri dipolar etkiyle anlık etkileşime girmektedirler. Hidrojen
bağına benzer şekilde London kuvvetleri moleküller arası elektron dağılımından kaynaklı
zayıf etkileşim yapabilirler. H-bağı ve London kuvvetlerinin genel adlandırması olan Van
der Waals etkileşimlerinin, ön ilaç yüklü nanoemülsiyon sistemlerin boyutunu düşürdüğü
söylenebilir.
Biyolojik olarak çok önemli olan tepkimelerden amit hidrolizi, sentezlenen
moleküller için de geçerlidir. Su varlığında örneğin kan dolaşımında, amit bağı hidrolize
uğrayarak karboksilik asit fonksiyonel gruba dönüşmesi mümkündür. Nanoemülsiyon
sistem ile ön ilacın etrafı ceket gibi sarılarak hidrolize uğramasına engel olmak
istenmiştir.
COX-1 ve 2- aktivite sonuçlarına göre,


Flurbiprofen türevi moleküllerin COX-2 inhibisyonu flurbiprofene göre
iyileştirilmiş, COX-1 inhibisyonu düşürülmüş,



Naproksen türevi moleküllerin naproksene göre COX inhibisyonu
geliştirilememiş,



Ibuprofen türevi 25 numaralı molekülün COX-2 inhibisyonu ibuprofene
göre dikkat çekici bir şekilde artırılırken, COX-1 aktivitesi düşürülmüş,



Asetilsalisilik asit türevi moleküllerin COX-2 inhibisyonu etkisi tamamen
kaybedilirken COX-1 inhibisyonu düşürülmüştür.

26 numaralı ön ilaç kullanılarak hazırlanan türev etkin madde içeren
nanoemülsiyonların

biyouyumluluğu

L929

fare

fibroblast

hücreleri

ile

değerlendirilmiştir. 24 ve 48 saatlik deneyler sonucu ön ilacın hücre canlılığına karşı
toksik olmadığı belirlenmiştir. Ön ilaç içeren nanoemülsiyonların hücre canlılığı
sonuçlarının boş nanoemülsiyona göre daha yüksek çıkması dikkat çekmiştir. Ön ilacın
hücre canlılığını iyi yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 26 numaralı ön ilaç
tedavi için umut vadetmektedir.
Moleküllerin anti-oksidan aktivite kapasiteleri, moleküllerin radikal yakalama
yeteneği ya da H atomu verebilme kolaylığı değerlendirildiğinde, hidroksil fonksiyonel
grubu içeren moleküllerin vitamin C ya da ter-bütil hidrokinon’dan daha iyi olmadıkları
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gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak sentezelenen moleküllerin kararlı yapıda olmaları
düşünülmektedir. Şekil 5.’te antioksidan aktif moleküller Vitamin C ve TBHQ
görülmektedir.

Şekil 5. Vitamin C ve TBHQ’nun kimyasal yapıları.
İnsan vücudunun pH’ı 7.35 - 7.45 arasında değişmektedir [142]. Vücutta
gerçekleşen asit-baz tepkimeleri vücut pH’sını koruma yönünde gerçekleşmektedir.
Karboksilik asit fonksiyonel grubuna sahip NSAİİ’lerin vücut içerisine alındığında
serbest proton salımı asiditeyi artırmaktadır ve vücut için olumsuz etki etmektedir. Ön
ilaçların pH ölçüm sonuçları incelendiğinde, moleküllerin pH’sının bazik bölgeye doğru
çekildiği ve moleküllerin amitleştirilmesi ile karboksilik asit fonksiyonel grubundan
gelen serbest protonun uzaklaştırıldığı görülmektedir. NSAİİ’lerden elde edilen ön
ilaçların yapılan pH testleri sonucu daha alkali bölgeye kayması, vücuttaki yan etkilerin
önlenmesi için daha iyi moleküller olduklarını düşündürmektedir.
Bu çalışmalar doğrultusunda ileriye dönük araştırmalarda, ibuprofen türevi
moleküllerin sentezlenmesinin, COX aktivitesinin daha iyi sonuç vermesinden dolayı,
uygun olacağı düşünülmektedir. Amino alkol türevi moleküllerin COX aktivitesini
olumlu etkilediğinden ötürü tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca amino alkollerin
H bağı yapabilme kapasiteleri sayesinde tasarımlar daha biyouyumlu yapıda
olabileceklerdir. Hedefler arasında nano formülasyonların çeşitlendirilmesi ve bu nano
yapıların fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, viskozite, stabilite, çözünürlük sonuçları vb.
ve etkin madde salım çalışmalarının da yapılması bulunmaktadır. Sentezlenen
moleküllerin farklı biyolojik aktivite çalışmalarına yönlendirilmesi ile sonuçlar
doğrultusunda ilaç alanlarının farklılaştırılması da ileriye dönük planlar arasındadır.
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