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چکيده

در این پژوهش کمپلکس چهارکوئوردینهای جدید نقره) (Iبا لیگاندهای کیلیت -Nدهنده با فرمول( [Ag)L1()L2(] NO3 ،که -5،4
دیآزافلورن-9-اون = L1و -5،4(-Nدیآزافلورن-9-ییلدین)آنیلین =  )L2تهیه شده و بهوسیله روشهای طیفسنجی(FT- ،UV-Vis

 IRو  ،)1HNMRتجزیه عنصری و هدایت مولی مورد شناسایی قرار گرفته است .نحوه اتصال این کمپلکس به  DNAبا تیتراسیون جذب
الکترونی ،تیتراسیون لومینسانس و مطالعات ترمودینامیکی بررسی و ارتباط میان ساختار و خواص زیستی این ترکیب مورد بحث قرار گرفته
است .ثابتهای پیوند ( )Kbدر دماهای مختلف و پارامترهای ترمودینامیکی (تغییرات انتالپی ،انتروپی و انرژی آزاد گیبس) محاسبه شده اند.
مطالعات تئوری ساختار کمپلکس در چارچوب روش تابعی چگالی( ،)DFTژئومتری چهاروجهی را برای اتم مرکزی نقره ) (Iدر حفره
کوئوردیناسیونی  N4پیش بینی کرده اند .داکینگ مولکولی به منظور تعیین حالت اتصال و بهترین جهتگیری کمپلکس با  DNAانجام
گرفته است .نتایج تجربی و نظری نشان میدهند که اتصال کمپلکس نقره) (Iبه  CT-DNAبا جایگیری قسمتی از لیگاندهای مسطح
میان بازهای  DNAدورشتهای با قدرت اینترکیلیت شدن متوسط و ثابت پیوند 1/66×105 M-1انجام میشود.
کلمات کلیدی :نقره) ،(Iدیآزافلورن ،برهمکنش با  ،CT-DNAتکنیکهای طیفسنجی ،مطالعات تئوری.
 -1مقدمه
در گزارش اخیر مجله  ،Natureبیماری سرطان بر همه عوامل مرگومیر مثل بیماری های قلبی عروقی ،بیماری های عروق
مغزی ،HIV / AIDS ،عفونتهای تنفسی از جمله ذاتالریه ،ماالریا ،و سیروز و همچنین تصادفات جادهای پیشی گرفته است
[ .]1سرطان یا نئوپالسم (تومور) ،تکثیر کنترل نشده سلولهای غیر طبیعی میباشد که میتوانند بافتهای مجاور را درگیر و
از طریق جریان خون یا لنف به سایر نقاط بدن گسترش یابد .اصطالح شیمی درمانی به استفاده از داروهای شیمیایی برای
نابودی گزینشی سلول های توموری یا دست کم ممانعت از تکثیر آنها اطالق میشود.

* .نویسنده مسئوول :استاد تمام دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان
* .نویسنده مسئوول :دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان
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این داروهای ضد سرطانی را می توان با توجه به مکانیسم عملکرد آنها ،به عوامل برهمکنشکننده با دئوکسیریبونوکلئیک اسید
( ،)DNAترکیبات متوقفکننده متابولیسم سلولی ،داروهای ضد توبولین ،عوامل هدفگیری مولکولی ،هورمون ها ،آنتی بادی
های مونوکلونال و سایر عوامل بیولوژیکی طبقه بندی کرد [ .]2عوامل برهمکنشکننده با  DNAیکی از بزرگترین و مهم ترین
خانواده های داروهای ضد سرطان برای شیمیدرمانی هستند .از ابتدای قرن بیستم تالش برای استفاده از کمپلکسهای فلزی
بهعنوان عوامل بسیار موثر بیولوژیکی در شیمیدرمانی آغاز شد .این ترکیبات رابطی میان شیمی معدنی ،داروسازی ،بیوشیمی
و سمشناسی هستند که بر داروهای آلی قدیمی پیشی گرفته اند ،زیرا جنبههایی از عملکرد دارویی کمپلکسهای معدنی وجود
دارند که با مواد آلی محقق نمیشوند .ثابت شده است که وقتی کمپلکسشدن روی میدهد ،فعالیت ضدسرطانی لیگاند افزایش
مییابد .تنوع اعداد کوئوردیناسیون ،ژئومتریهای مختلف ،حالتهای اکسایش ،خواص ترمودینامیکی و سینتیکی و خواص ذاتی
یونهای فلزی و لیگاندها در انجام انواع مختلف واکنشها موثر هستند [.]3
توجه بسیار زیاد به کمپلکسهای معدنی بهعنوان گزینهای مناسب برای داروهای شیمیدرمانی با کشف داروی سیس پالتین و
مشتقاتش به اوج خود رسید [ .]4سیس دی آمین دی کلروپالتینیوم ) (IIیا سیس پالتین ،اولین داروی ضدسرطان حاوی
پالتینیوم موفق در مرحله کلینیکال بود که برای درمان سرطانهای مختلف نظیر بیضه ،تخمدان ،تومورهای تروفوبالستی بارداری،
سرطان ریه و گردن رحم ،مری و..مورد استفاده قرار گرفت .این دارو قابلیت اتصال به  DNAسلولی ،توقف فرایند تکثیر و ایجاد
آپوپتوز(مرگ برنامهریزی شده سلول) را دارد .با این حال این ترکیب معایبی دارد که از آن جمله میتوان به حاللیت کم ،مقاومت
ذاتی یا اکتسابی در مقابل برخی از انواع سرطان ،و همچنین اثرات جانبی محدودکننده دوز دارو از جمله تهوع ،سمیت عصبی و
سمیت کلیوی اشاره کرد [ .]5این مشکالت الینحل باعث شده است طراحی و سنتز ترکیبات معدنی جدید با رویکرد به حداقل
رساندن اثرات جانبی داروهای شیمی درمانی و باال بردن کارایی در هدف قراردادن سلول سرطانی ،در دستور کار شیمیدانان
معدنی قرار بگیرد .بیشتر این داروهای معدنی ترکیباتی هستند که مستقیما  DNAبرهمکنش میکنند و مکانیسم آنها ممانعت
از سنتز  DNAبهخاطر نقش عمده آن در رونویسی سلولی میباشد .در کمپلکسهای معدنی انواع پارامترها مانند سایز ،ساختار
و جهتگیری لیگاندها در کره کوئوردیناسیون فلز مرکزی روی توانایی برهمکنش آنها با  DNAتاثیر میگذارد .کاربرد ترکیبات
کوئوردیناسیونی لیگاند مرکب نیز اجازه تغییر در سایز ،بار ،ساختار ،آبگریزی و میزان توانایی در ایجاد پیوند هیدروژنی
کمپلکسها را میدهد که میتواند نحوه برهمکنش را به کلی تغییر دهد .برای طراحی داروی شیمیدرمانی مناسب ،ضروری
است همه اطالعات درمورد ماهیت برهمکنشهای کمپلکسهای معدنی با  DNAکه منجر به غیرطبیعیشدن ،متراکمشدن،
تجمع یا رسوب  DNAمیشوند ،جمعآوری شود .تشخیص نوع برهمکنش -DNAکمپلکس فلزی اهمیت ویژهای در درک
اساس مولکولی فعالیتهای درمانی دارد و این توانایی آنها تحت تاثیر ژئومتری کوئوردیناسیون ،نوع یون فلزی و اتمهای دهنده
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در ساختار لیگاند میباشند [ .]7 ,6در برهمکنش کمپلکس فلزی با  ،DNAچندین احتمال وجود دارد ،این برهمکنشها می
توانند یکی از برهمکنشهای کوواالنسی(کوئوردیناسیونی) و انواع برهمکنشهای غیرکوواالنسی (اینترکیلیت شدن ،شیاری،
الکترواستاتیک و پیوند هیدروژنی) باشند و یا مجموعی از این برهمکنشها اتفاق بیافتد [.]10-8
برای طراحی چنین داروهای جدید معدنی با خواص بهتر و گزینش پذیری باالتر ،نیاز است کمپلکس معدنی مذکور دارای فلز
و لیگاند مناسب برای برهمکنش کنترل شده با ماکرومولکولهای زیستی باشد .لیگاندهای توانا در مهم ترین نوع برهمکنشهای
غیرکوواالنسی -DNAکمپلکس فلزی یا فرایند اینترکیلیت شدن ،معموال مسطح و آروماتیک هستند تا فرایند اینترکیلیت شدن
تا جایگیری 1میان بازهای  DNAرا به کمک ساختار خاص خود انجام دهند [ .]11عالوه بر این خاصیت ،انتخاب لیگاندهای
با فعالیت زیستی اثباتشده و کمترین میزان سمیت در اولویت طراحی داروهای بالقوه ضدسرطان میباشد .از اینرو

شیفبازها2

بخاطر فعالیت زیستی و خواص ضدسرطانی بسیار مورد مطالعه قرار میگیرند [ .]12مشتقات زیادی از -10،1فنانترولین و -5،4
دیآزافلورن-9-اون ( )L1بهخاطر اینترکیلیت شوندگی به  DNAموردتوجه قرار گرفته اند [ ]13و تالشهای زیادی برای بهبود
خواص فیزیکی و شیمیایی سیستم  πلیگاندهای خانواده فنانترولین با اصالح شیمیایی لیگاند انجام گرفته است [ .]14در این
میان لیگاند -5،4(-Nدیآزافلورن-9-ییلدین)آنیلین کمتر موردتوجه قرار گرفته است .در این پژوهش ،به علل گفته شده و
شیمی منحصر به فرد لیگاندهای خانواده مشتقات فنانترولینی ،کمپلکسی از این لیگاندها با فلز مرکزی نقره ) (Iانتخاب شده
است و اختصاصا خواص زیستی آن در برهمکنش با  DNAمورد مطالعه قرار گرفته است.
 -2بخش تجربی
 -1-2مواد شيميايي و دستگاهوري
مواد شیمیایی مورد استفاده در کلیه مراحل ،دارای درجه خلوص کافی بوده و یا به روش مناسب خالص سازی شده اند .مواد
اولیه از شرکت مرک و نمک سدیمی دئوکسیریبونوکلئیکاسید تیموس گوساله (نوع  )Iاز شرکت سیکما خریداری شده اند .در
تمام واکنشها از آب دوبار تقطیر برای تهیه محلولهای آبی استفاده گردیده است .لیگاند 5و-4دیآزافلورن-9-اون ( )L1به
روش هندرسون [ ]15تهیه شد و سپس از آن ،لیگاند -5،4(-Nدی آزافلورن-9-ییلدین)آنیلین ( )L2طبق مراجع تهیه شد
[ .]16کلیه بررسیهای برهمکنش کمپلکس فلزی با  DNAدر محلول تریس بافر 5mM( HCl -تریسهیدروکسی متیل
آمینومتان و  50mMسدیم کلراید که  pHآن با  HClبه  7/2رسیده است) انجام شد CT-DNA .در بافر تریس ،طی دو
شب در دمای  4°Cحل و نگهداری شد .برای تعیین غلظت دقیق محلول کار  ،DNAجذب آن در طول موج  260نانومتر

Insertion
Schiff Base
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اندازهگیری و غلظت آن با استفاده از قانون بیر-المبرت محاسبه گردید .ضریب جذب مولی در  260نانومتر برابر M-1cm-1
 6600میباشد [ .]17نسبت جذب محلول  DNAدر دو طول موج  260به  280نانومتر بیشتر از  1/8بود که نشان از خلوص و
عاری بودن از پروتئین را دارد [ .]18محلول غلیظ  1×10-3موالر کمپلکس نقره ) (Iدر محلول  %5دی متیل سولفوکساید در
آب دوبارتقطیر تهیه شده است .سپس از این محلول غلیظ در هر یک از مراحل ،محلولهای کار کمپلکس تهیه گردیده اند .با
استفاده از این روش ،مقدار  DMSOباقیمانده در محلولها به کمتر از  0/1درصد حجمی-حجمی میرسد.
نتایج آنالیز عنصری ( )CHN Microanalysisبرای اندازهگیری محتوای کربن ،هیدروژن و نیتروژن به وسیله دستگاه Eager
 300 Summarize elemental analyzerبدست آمد .هدایت مولی ( )ohm-1cm2mol-1در دمای اتاق توسط
 Systronics Conductivity Bridge 305با استفاده از یک سل هدایت سنجی با ثابت سل  0/1اندازهگیری شد .طیفهای
 IRقرص  KBrنمونه توسط اسپکترومتر  FT-IR JASCO 680-PLUSدر محدوده  4000-400 cm-1و طیف

1HNMR

ترکیب در دمای اتاق توسط اسپکترومتر  Bruker 300MHz Avance IIIثبت شده اند .طیفهای الکترونی UV-Vis
توسط اسپکتروفتومتر دوپرتویی  UV-JASCO-570و سل کوارتزی به قطر  1cmبهدست آمدهاند .طیفهای نشری با
اسپکتروفلوریمتر  Varianمدل  Cary Eclipsمجهز به ترموستات برای تثبیت دما ثبت شدهاند.
 -2-2تهيه کمپلکس (-5،4(-Nديآزافلورن-9-ييلدين)آنيلين) (-5،4ديآزافلورن-9-اون) نقره ) (Iنيترات
[Ag)L1()L2(]NO3
برای تهیه کمپلکس در یک بالون مجهز به همزن مغناطیسی ،در دمای ℃  ،50مقدار  5میلی لیتر محلول گرم اتانولی نقره
نیترات ( 0/17گرم ؛ یک میلی مول) و  5میلی لیتر محلول اتانولی لیگاند -5،4(-N( L2دیآزافلورن-9-ییلدین)آنیلین ؛ 0/26
گرم1/میلی مول) مخلوط شده اند ،به محلول زرد پررنگ حاصل پس از نیم ساعت هم زدن در همان دما ،قطره قطره (0/18
گرم /یک میلی مول) لیگاند -5،4( L1دیآزافلورن-9-اون) در حداقل اتانول افزوده شده است .پس از مدتی رسوب زرد روشنی
تشکیل گردیده که پس از یک ساعت هم زدن مخلوط در دمای اتاق رسوب ،صاف و با اتانول سرد شستشو داده شده تا اجزای
ال از محصول جدا شوند .بازده محصول حدود  51درصد بهدست آمده است .کمپلکس حاصل با روش های طیف
واکنش نداده کام ا
سنجی ( FT-IR ،UV-Visو ،)1H-NMRآنالیز عنصری و هدایت مولی شناسایی شده است .نتایج آنالیز عنصری ترکیب
( C28H17AgN6O4وزن مولکولی  : )609/34محاسبه شده ( 5/19 ،C :)%؛  2/81 ،H؛  13/79 ،Nتجربی ( 5/57 ،C :)%؛
 2/95 ،H؛  13/54 ،Nمیباشد.
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 -3-2روش محاسباتي
به منظور درک بهتر ساختار هندسی کمپلکس  ،[Ag)L1()L2(]NO3نخست ساختار هندسی کمپلکس با نرم افزار Gauss
 View 5.0.8رسم شده و سپس محاسبات بهینه سازی ساختاری بدون اعمال هیچ گونه محدودیت های تقارنی در چارچوب
نظریه تابعی چگالی ( )DFTبا نرم افزار  Gaussian 09انجام گرفته است [ .]19مطالعات نظری برپایه تابع هیبریدی B3LYP
و مجموعه پایه  LanL2DZبرای اتم نقره (با استفاده از کلید واژه  )GENو مجموعه پایه ) 6-31+G (dبرای اتم های دیگر
انجام شده است .عالوه بر این فرکانس های ارتعاشی کمپلکس یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچ گونه فرکانس منفی برای
کمپلکس مشاهده نشده است .انرژی برهمکنش بین مولکولی ( )ΔEintبا ارزیابی اختالف بین انرژی کل کمپلکس و مونومرهای
مجزا محاسبه شده و در معادله  1نشان داده شده است:
ΔEint = Ecomplex – ∑ Emonomer

()1

برای تعیین جایگاه ویژه اتصال ،حالت اتصال و بهترین جهتگیری کمپلکس سنتز شده در برهمکنش با  ،DNAبه عنوان گیرنده
هدف ،از روش داکینگ مولکولی استفاده شده است .برای این منظور ابتدا ساختار کریستالوگرافی  DNAبا شماره  1N37از
بانک اطالعات پروتئین ( )PDB : Protein Data Bankگرفته و سپس با حذف لیگاند و افزودن هیدروژن های قطبی و بار
به آن برای داکینگ مولکولی استفاده شده است .کمپلکس نیز با مشخص کردن بارهای جزئی و پیوندهای قابل چرخش برای
انجام محاسبات آماده شده است .برای انجام داکینگ اندازه شبکه  0/375آنگستروم و جعبه شبیه سازی با ابعاد 50×50×90
آنگستروم مکعب به ترتیب برای  X,Y,Zبهکار رفتهاند .در این شبیه سازی از الگوریتم ژنتیک المارکین استفاده گردیده است
و سایر پارامترها بصورت پیش فرض در نظر گرفته شدهاند .در محاسبات داکینگ  100صورت بندی شبیه سازی شده و پس از
آن بهترین صورت بندی با کمترین میزان انرژی اتصال به عنوان صورت بندی پایدار انتخاب گردیده است .برای انجام محاسبات
داکینگ مولکولی نرم افزار AutoDock Tools 1.5.6مورد استفاده قرارگرفته است.
 -4-2برهمکنش با CT-DNA
 -1-4-2بررسي برهمکنش کمپلکس با  DNAبهوسيله طيفسنجي جذبي  UV-Visدر دماي اتاق و محاسبه ثابت پيوند ()Kb

در این آزمایش محلول  7/5×10-7کمپلکس تهیه و جذب  3میلی لیتر از آن در محدوده  400-200نانومتر ثبت شده است.
همزمان از یک سل شاهد حاوی آب و دیمتیلسولفوکساید (دقیقا با درصد حجمی استفاده شده برای انحالل نمونه کمپلکس)
استفاده گردیده است .سپس طیف گیری با تزریق مقادیر متفاوت محلول  DNAبا غلظت  5/8×10-3موالر به هر دو سل نمونه
و شاهد انجام گرفته است ( .)[DNA] = 1/1×6-10 - 6/6×6-10 Mتغییر شدت جذب محلول کمپلکس در حضور غلظتهای
مختلف  DNAثبت شده است.
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 -2-4-2محاسبه ثابت پيوند ( )Kbبين  DNAو کمپلکس در دماي اتاق بهوسيله طيفسنجي جذبي UV-Vis

برای محاسبه ثابت پیوند با استفاده از دادههای بخش  ،1-5-1از معادله ولف-شایمر ( )2استفاده شده است [ .]20با رسم نمودار
( [DNA] / )εa-εfبرحسب ] [DNAو محاسبه شیب و عرض از مبداء میتوان ثابت پیوند را به دست آورد.
)[DNA]/εa-εf=[DNA]/ εb-εf + 1/Kb(εb-εf

()2

در این معادله ( εaضریب خاموشی کمپلکس پیوندداده با  DNAاست که از تقسیم مقدار جذب مشاهده شده بر غلظت کمپلکس
محاسبه میشود)( εf ،ضریب خاموشی کمپلکس در حالتی که با  DNAپیوند نداده است) ( εb ،ضریب خاموشی کمپلکس در
حالتی که کامالا با  DNAپیوند داده است) و  Kbثابت پیوند میباشند .با رسم نمودار ( [DNA]/)εa-εfبرحسب ] [DNAو
محاسبه شیب و عرض از مبداء میتوان ثابت پیوند را به دست آورد.
 -3-4-2مطالعه برهمکنش کمپلکس با  DNAبه روش طيف سنجي فلوريمتري در دماهاي مختلف

برای شروع این مطالعه ،نیاز به اطالعات طیف جذبی کمپلکس میباشد .براساس آن طول موج برانگیختگی  260نانومتر انتخاب
و نشر آن در حضور و عدم حضور  DNAدر محدوده  300تا  700نانومتر مورد بررسی قرار گرفته است .غلظت بهینه مورداستفاده
برای کمپلکس در این بررسی با توجه به دادههای طیف سنجی جذبی و مطالعه اثر غلظت بر شدت فلوئورسانس ترکیب انتخاب
میشوند ،برای این کمپلکس ،غلظت  1×5-10موالر با بیشترین شدت نشر در محدوده طول موجی موردنظر انتخاب گردیده
است .سپس  3میلی لیتر از آن درون سل فلوئورسانس ریخته و طیف نشری آن ثبت شده است .سپس طیف گیری در حضور
مقادیر مختلف از محلول  DNAبا غلظت  5/8×10-3موالر انجام گرفته است (به طوریکه )[DNA] = 0 - 1/21×10-5 M
و پس از هر بار تزریق ،طیف نشری ثبت شده است .به منظور تعیین نوع برهمکنش کمپلکس و  DNAاین آزمایش در سه دما
برای هر کمپلکس تکرار ارائه شده است.
 -4-4-2محاسبه ثابت پيوند ( )Kbبرهمکنش  DNAبا کمپلکس

میتوان ثابت پیوند ( )Kbرا با استفاده از دادههای فلوئورسانس محلولها از بخش  3-5-1در غیاب و حضور  DNAو بهکارگیری
معادله 3به دست آورد [ .]21با رسم منحنی  log(F0-F)/Fبرحسب ] log [Qیک خط راست به دست میآید که شیب آن
برابر با  nو عرض از مبدأ آن  log Kbاست.
]Log (F0-F)/F = log Kb + n log [Q

()3

که درآن  Fو  F0بهترتیب شدتهای فلوئورسانس در حضور و عدم حضور خاموشکننده [Q] ،غلظت خاموش کننده میباشد.
 Kbثابت پیوند و  nتعداد جایگاههای اتصال را نشان میدهد که بهترتیب از شیب و عرض از مبدا نمودار خطی log [(F0 -
] F)/Fبرحسب] log [Qقابل محاسبهاست.
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 -3بحث و نتیجه گیری
 -1-3سنتز و آناليز ساختاري ليگاندها و کمپلکس نقره)(I
روش تهیه لیگاند و کمپلکس نقره) (Iدر شکل 1آمده است .لیگاندها طبق روشهای موجود در مراجع سنتز شده اند []22 ,15
و به طور کامل بهوسیله یافتههای طیف سنجی و بلورنگاری شناسایی شده اند .ساختار لیگاند  L1در سال  1994توسط راویکومار
و همکارانش [ ]23تعیین شد .شکل(2الف) نشان میدهد که حلقههای پیریدینی در لیگاند  L1باهم زاویه  0/9درجه میسازند،
هرچند درکل میتوان آنرا مولکولی مسطح درنظرگرفت .ساختار بلوری لیگاند  L2مطابق آنچه در شکل(2ب) دیده میشود در
سال  2008توسط کنگ و همکارانش [ ]24گزارش گردید ،که در آن گروه -5،4دیآزافلورنیلیدین موجود در لیگاند ،تقریب اا
مسطح میباشد و با زاویه  75/75درجه نسبت به حلقه فنیلی قرار گرفته است .اگرچه تالش برای بدستآوردن بلور مناسب
جهت آنالیز بلورنگاری اشعه  Xبرای کمپلکس نقره) (Iتهیهشده بینتیجه ماند ،اما داده های تجزیهای ،طیفی و روشهای
محاسباتی امکان پیشبینی ساختار ممکن را فراهم میکنند (شکل1و .)7همینطور این نتایج در توافق با فعالیت بیوشیمیایی
کمپلکس بود ،چون واضح است که نحوه برهمکنش با  DNAو خواص زیستی کمپلکسهای فلزی از ویژگیهای ساختاری آنها
ناشی میشود.
ثابت شدهاست که یون نقره) (Iبا آرایش الکترونی  d10ارجحیت خاصی برای ژئومتری کوئوردیناسیونی معینی نشان نمیدهد.
پیشتر ساختار کمپلکسهای متعددی از نقره) (Iبا -10،1فنانترولین [ ]25و مشتقات آن مانند-5،4دیآزافلورن-9-اون [ ]26و
-10،1فنانترولین 5-و-6دیاون [ ]27گزارش شدهاند .با استفاده از نتایج این پژوهشها برای این لیگاندهای کیلیت شونده
هتروآروماتیک ،ساختارهای فضایی متنوعی نظیر شبه مسطح مربعی ،هرم تتراگونالی منحرف و شبه چهاروجهی میتوان انتظار
داشت.

شکل :1نمای کلی واکنشهای تهیه لیگاندها و کمپلکس نقره)(I
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(ب)

شکل( :2الف) ساختار بلوری گزارش شده لیگاند ]23[ L1و (ب) ساختار بلوری لیگاند ]24[ L2

طیف زیرقرمز ( - )IRبررسی طیف زیر قرمز ( )FT-IRکمپلکسهای معدنی نشان میدهد که ارتعاشات در هرکمپلکس کامال
مشابه با لیگاندهای آن است و تنها تفاوت در جابهجایی فرکانسها میباشد .عموما تغییرات کم یا زیاد در طیف لیگاند شاهدی
بر کوئوردینه شدن لیگاند به فلز مرکزی است و در برخی از موارد میتوان این تغییرات را بهواسطه ساختار فضایی کمپلکس
توجیه کرد ،یا آنرا به تغییرات پیوندها درون لیگاند نسبت داد [ .]28احتمال دارد که کوئوردیناسیون به فلز مرکزی توسط
اتمهای نیتروژن لیگاند -σدهنده باعث کاهش دانسیته الکترونی روی حلقههای لیگاند شود که درنتیجه آن فرکانس جذبی پیوند
 C=Nکاهش یابد .مواردی هم گزارش شده است که در آنها کوئوردینهشدن فلز به لیگاند سبب جابهجایی به فرکانسهای
باالتر شده است [ .]29به طور کلی هرگونه جابهجایی در عدد موجی ارتعاشات نشاندهنده امکان کوئوردیناسیون میباشد که
معموال این تغییرات برای پیوندهای متصل به اتم دهنده بیشتر میباشند .میتوان میزان جابهجایی فرکانس بهخاطر
کوئوردیناسیون را به قدرت پذیرنده هم مرتبط دانست [.]29
طیف زیر قرمز لیگاند آزاد  L2 ، L1و کمپلکس به صورت قرص  KBrدر محدوده  400-4000 cm-1گرفته شده است .در
بررسی طیف زیرقرمز لیگاند  L1یک پیک تیز پرشدت در  1716 cm-1وجود دارد ،وجود پیک در محدوده طول موجی

-1

 1720– 1710cmنشاندهنده وجود گروه عاملی  C=Oمیباشد .این پیک در طیف زیر قرمز لیگاند  ، L2حذف میگردد و
پیک جدیدی در  1657 cm-1مربوط به تشکیل پیوند ( C=Nحاصل از واکنش تراکم آنیلین با لیگاند دافون) ظاهر میشود
که نشاندهنده تشکیل شیفباز است ،زیرا محدوده  1690-1640 cm-1معموال حاوی ارتعاشهای کششی پیوند C=N
میباشد .بررسی طیف لیگاندهای آزاد  L2و  L1و کمپلکس نشان میدهد ،که ارتعاشات کششی مربوط به هر دو لیگاند در طیف
کمپلکس قابل مشاهده است و با کوئوردینه شدن جابجایی در برخی فرکانسهای ارتعاشی دیده میشود .برای مثال باند ارتعاشی
کششی پیوند  C=Nمربوط به بخش آنیلینی لیگاند  L2از  1657 cm-1برای لیگاند آزاد به  1651 cm-1برای لیگاند کوئوردینه
شده تغییر یافتهاست .ارتعاش پیوند  C=Oکه در لیگاند  L1در  1716 cm-1ظاهر میشد نیز در کمپلکس نهایی وجود دارد و
به عدد موجی  1722 cm-1منتقل گردیده است .این تغییرات نشان از کوئوردینه شدن هردو لیگاند به مرکز فلزی نقره)(I
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میباشد .عالوه بر این ،یک نوار جدید در 1332 cm-1ظاهر میشود که مربوط به ارتعاش گروه نیترات کوئوردینه نشده است
[ .]30در کمپلکس نوارهای ( ν)C=N(، ν)C=Cحلقه پیریدینی در ناحیه  1410-1590 cm-1قرار گرفته اند.
بررسی طیف رزونانس مغناطیسی هسته ( -)1H NMRطیف  1H NMRلیگاند  L1در حالل دیمتیلسولفوکساید دوتره در
دمای اتاق  6پروتون آروماتیک را در (H4وH6( ،8/82)d ،H3و 8/77)d ،H1و (H5و 7/52)dd ،H2نشان میدهد و طیف H
 1NMRلیگاند  L2در همان حالل و شرایط یکسان نشاندهنده پروتونهای آروماتیک در (،H6( ،8/66)d ،H3( ،8/82)d ،H4
H11( ،8/26)dوH10( ،7/28)t ،H9( ،7 /41)dd ،H5( ،7/46)t ،H7و 6/98)t ،H2( ،7/01)dd ، H8و (6/87)d ،H1
میباشد .برای درک بهتر جابهجاییهای شیمیایی مربوط به پروتونها در لیگاند  L2ذکر این مطلب ضروری است که به دلیل
هیبریداسیون  sp2اتم نیتروژن در بخش آنیلینی لیگاند ،دو حلقه پیریدینی در لیگاند یکسان نیستند .احتماال تفاوت در مقادیر
جابهجاییهای شیمیایی مربوط به برهمکنش پروتونها با جفت الکترون آزاد روی نیتروژن بخش آنیلینی میباشد .پروتونهای
نزدیکتر به جفت الکترون آزاد به سمت میدانهای باال و برعکس پروتونهای دورتر به سمت میدانهای پایین جابهجا میشوند
[ .]22این پدیده تفاوت بزرگ جابهجاییهای شیمیایی پروتون  1و  6را توجیه میکند .این اثر با دور شدن از مرکز اثر (جفت
الکترون آزاد روی نیتروژن) کاهش مییابد .همچنین جابهجاییها مشابه جابهجاییهای شیمیایی در

ترکیب [-]10پاراسیکلوفان1

میباشند که این ترکیب تحت تاثیر اثر جریان حلقه دارای جابهجایی شیمیایی خاصی در پروتونهای خود میباشد.
تفسیر طیفهای  1H NMRکمپلکسهای فلزی دارای لیگاندهای هتروسیکل پیچیده کمی مشکل است .آنچه مسلم است
این است که فرایند کمپلکس شدن میان لیگاند و فلز مرکزی منجر به تغییر در جابهجایی شیمیایی در طیف لیگاند میگردد.
بهخاطر اثر  σحاصل از پیوند لیگاند با فلز ،دانسیته الکترونی حلقههای آروماتیک لیگاند کاهش مییابد و متعاقبا در همه
موقعیتهای حلقه جابهجایی به سمت میدانهای پایین مشاهده میشود .مقدار این جابهجایی با فاصله پروتون مربوطه از مرکز
فلزی نسبت عکس دارد .از طرفی پیوند  πبرگشتی از اوربیتالهای  dفلز به سیستم  πلیگاند باعث افزایش دانسیته  πروی
کربنهای حلقه میگردد که این عمل باعث تغییر جابهجایی شیمیایی پروتونهای حلقه به سمت میدان باال میگردد .در نقاط
دور نسبت به مرکز کوئوردیناسیون اثر  σکاهش مییابد ،بنابراین برای فلزاتی که  πبرگشتی بزرگی دارند انتظار میرود که
جابهجایی به سمت میدان باال یا به عبارتی پوشیدگی اتفاق بیافتد [ .]31طیف  1H NMRکمپلکس نقره) (Iدر حالل و شرایط
یکسان با لیگاندها ثبت شده است و نشاندهنده پروتون های آروماتیک در (H6وH15( ،8/88)d،H1( ،9/19)d ، H3وH14
H17( ،8/85)d،وH5( ،8/81 )d ،H12وH16( ،7/85)t ،H9( ،7 /90)d،H4( ،8/16)dd ،H2و 7/46)dd ، H13و

[10]-paracyclophane
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(H11وH10و H8و 7/15)m ، H7میباشد .در مورد این کمپلکس پروتونها نسبت به لیگاند آزاد به سمت میدان پایین جابهجا
شده اند که با عدم تشکیل پیوند  πبرگشتی در کمپلکسهای حاوی یون نقره) (Iمطابقت دارد.
هدایت مولی  -مقدار هدایت مولی  61/5 ohm-1cm2mol-1در حالل دیمتیلسولفوکساید در دمای اتاق برای این کمپلکس
حاکی از آن است که در شرایط گفته شده این کمپلکس الکترولیت  1:1میباشد .الزم به ذکر است که براساس مراجع برای
الکترولیتهای  1:1در  ،DMSOبازه تغییرات هدایت مولی  70-50 ohm-1cm2mol-1میباشد [.]32
طیف جذبی  - UV-Visلیگاندهای  L1و  L2از خانواده فنانترولینها محسوب میشوند و دارای انتقاالت * π→πو *n →π
نزدیک به هم میباشند ،این لیگاندها بهخاطر سطح انرژی پایین اوربیتال ضدپیوندی * ،πپذیرنده الکترونی خوبی هستند و با
کاهش کاتیونهای فلزی باعث انتقال بار فلز به لیگاند میشوند .البته در مقابل فلزاتی مثل ) Zn(IIو ) Ag(Iکه دارای آرایش
الکترونی الیهبسته  d10هستند و به سختی اکسایش مییابند ،معموال انتقاالت مرکز لیگاندی 1غالب هستند و طیف جذبی
کمپلکسهای حاصل مربوط به بخش لیگاندی میباشد که نسبت به لیگاند آزاد کمی دچار تغییر شده است [ .]34 ,33معموال
در حاللهای با قطبیت متفاوت تغییر در شکل ،شدت و موقعیت نوارهای جذبی کمپلکس حلشده مشاهده میگردد .این
جابهجایی طیفی مربوط به برهمکنشهای حلشونده-حالل و حلشونده-حلشونده به شکل پیوند هیدروژنی یا خواص توده
حالل میباشد .عوامل موثر دیگر بر طیف جذبی شیمی اسید-باز و برهمکنشهای انتقال بار میباشد .قطبیت حالل عامل اصلی
موثر بر طولموج جذبی ماکزیمم میباشد .انرژی حالت پایه و/یا برانگیخته حلشونده ممکن است تغییر کرده و طولموج ماکزیمم
را تغییر دهد .بنابراین تغییر قطبیت حالل اطالعات خوبی از نوع انتقال الکترونی در اختیار میگذارد  .طیف  UV-Visکمپلکس
در حاللهای آب ،متانول و دیمتیلسولفوکساید ( )1/0×5-10 Mدر محدوده  350-190 nmگرفته شد و در شکل 3نشان
داده شده است .طیف جذبی این کمپلکس در حاللهای مختلف سه سری نوار جذبی را نشان میدهد .به علت آرایش الکترونیd10
هیچ انتقال الکترونی  d-dدیده نمیشود .جذبهای قوی ناحیه ( UVسری  Aو  )Bبه انتقاالت درون لیگاندی (*π→π
و* )n→πلیگاندها نسبت دادهمیشوند و نوار جذبی در انرژیهای پایین (دسته )Cاحتماال مربوط به انتقاالت *( dπ→πانتقال
بار فلز به لیگاند) میباشند [ .]35تغییر حالل ازمتانول تا  DMSOباعث جابهجایی متفاوت در نوارهای جذبی میگردد.

Ligand-centered
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شکل :3طیف جذبی ( )UV-Visکمپلکس در حاللهای آب ،متانول و دیمتیلسولفوکساید با غلظت  10 -4Mدر دمای اتاق

 -2-3برهمکنش کمپلکس با DNA
 -1-2-3بررسي برهمکنش کمپلکس با  DNAبهوسيله طيفسنجي جذبي  UV-Visو محاسبه ثابت پيوند ()Kb

تیتراسیون محلول کمپلکس توسط  DNAو اندازهگیری میزان جذب محلول در هر مرحله ،به علت سادگی و حساسیت و تطابق
خوب ،روش مناسبی برای بررسی برهمکنش میان  DNAو کمپلکس فلزی میباشد .از آنجایی که خود  DNAدر منطقه
 UVدارای جذب میباشد ،جهت حذف این جذب در اندازهگیری جذب کمپلکس برهمکنش کننده با  DNAاز روش استفاده
از محلول شاهد و دستگاه طیفسنج دوپرتوی استفاده شدهاست .در اثر برهمکنش کمپلکس فلزی با  ،DNAآشفتگیهای
الکترونی در انتقاالت طیفی لیگاند در کمپلکس اتفاق میافتد [ .]36معمو اال در محدودهای خاص از غلظت  ،DNAحداکثر
برهمکنش بین  DNAو کمپلکس مشاهده میشود که با کاهش بیشتر جذب محلولها قابل رویت است .کاهش جذب با افزایش
غلظت  DNAرا اثر هایپوکرومیک مینامند .درصد هایپوکرومیسم مقدار عددی این کاهش را برای مقایسه کمی بین ترکیبات
نشان میدهد .نتایج مربوط به کمپلکس در شکل(4الف) آورده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود اضافه کردن  DNAبه
محلول این کمپلکس باعث ایجاد تغییر ارتفاع قلههای باند جذبی مشاهده شده در  242و  231نانومتر بهترتیب  11/82و 11/20
درصد میگردد .مقدار هایپوکرومیسم بهطور مستقیم با قدرت برهمکنش (در اینجا اینترکیلیت شدن) مرتبط است [ .]37برای
این کمپلکس دو مقدار هایپوکرومیسم متفاوت برای هر نوار جذبی احتماال نشاندهنده تفاوت قدرت برهمکنش هریک از
لیگاندهای کوئوردینهشده با  DNAمیباشد .جهت بررسی کمی میزان برهمکنش  DNAبا کمپلکس ،با استفاده از معادله
ولف-شایمر ( )2و رسم نمودار تغییرات ( ]DNA[/)ɛa-ɛfبر حسب [ ]DNAو محاسبه شیب و عرض از مبدأ میتوان ثابت
پیوند را بهدست آورد [ .]20این نمودار در دمای  298کلوین و طولموج  242نانومتر در شکل(4ب) نشان داده شده است .مقدار
ثابت پیوند برهمکنش  DNAبا کمپلکس  1/11×105 M-1بهدست آمده است .این مقدار کمتر از اینترکیلیتدهندههای
کالسیک مانند اتیدیومبرماید ( ]38[ )Kb=1/4×106 M-1میباشد اما در مقایسه با کمپلکسهای مشهور اینترکیلیتدهندهای
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که قبال گزارش شدهاند ( ،]40 ,39[ )Kb=2/9×104 -1/2×105 M-1مقدار قابل قبولی دارد که نشان میدهد احتماال این
کمپلکس یک اینترکیلیتدهنده متوسط است.
(ب)

(الف)

شکل( :4الف) تغییرات جذب  UV-Visکمپلکس با افزایش  DNAدر دمای اتاق؛ (ب) نمودار تغییرات ( ]DNA[/)ɛa-ɛfبر حسب [ ]DNAدر nm
 242و دمای اتاق
 -2-2-3بررسي برهمکنش کمپلکس با  DNAبه روش فلوريمتري در دماهاي مختلف

اندازهگیری میزان فلوئورسانس محلولها در حضور مقادیر افزایندهای از  ،DNAروش مناسب ،جامع و اختصاصی تری برای
مطالعه نوع برهمکنش کمپلکسهای فلزی با  DNAمیباشد .این روش  1000برابر حساستر از اندازهگیریهای جذبی است،
بنابراین نتایج حاصل از آن هم مورد اعتمادتر میباشد .از آنجا که محلول کمپلکس نقره) (Iسنتز شده چه به تنهایی و چه در
حضور  DNAنشر دارد ،این بررسی به راحتی با تعیین طیف نشری ترکیب قابل انجام است .آنچه در مورد لیگاندهای این
کمپلکس (خانواده فنانترولین) ثابت شده این است که نشر عموما ناشی از انتقال  *π→πمیباشد ،زیرا این لیگاندها حالتهای
یکتایی برانگیخته نزدیک بههم  n→*πو  *π→πدارند .نشر حالتهای برانگیخته  n→*πهم در مسیرهای غیرتابشی از بین
میروند و با بهره کوانتومی نشری خیلی پایینی مشخص میشوند .به همین دلیل موثرترین ترفند برای بهبود بهره نشری این
لیگاندها ،افزایش اختالف انرژی میان انتقاالت  n→*πو *π→πبا وارد کردن استخالفهای مناسب روی حلقه فنانترولین
میباشد .خواص فتوفیزیکی این لیگاندها با کمپلکس شدن تغییر میکنند و اغلب ویژگیهای لومینسانسی جذابی نشان میدهند.
اما همانطور که گفته شد در ترکیب با فلزاتی مثل ) ،Ag(Iطیف جذبی و نشری معموال مربوط به قسمت لیگاندی میباشد که
کمی نسبت به لیگاند آزاد دچار تغییر شده است [ .]34طیف نشری کمپلکس در حالل دیمتیلسولفوکساید-آب (10- M
 )1/0×5در ناحیه  600-300 nmگرفته شده است .با بررسی این طیف نشری در طولموج برانگیختگی  ،)λex( 280 nmاین
کمپلکس نشری با دو قله در طولموجهای  362 nmو  )λem( 379 nmنشان میدهد (شکل(5الف)) .به طور کلی نشر به دلیل
آسایش ارتعاشی ناشی ازبرخورد مولکولها ،در طول موج باالتری (انرژی کمتر) نسبت به جذب رخ میدهد ،پس نشر ایجادشده
در این طولموجها مربوط به انتقال  *π→πلیگاندها میباشد و از آنجا که دو لیگاند متفاوت اما از یک خانواده در ساختار
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کمپلکس وجود دارند ،دو نشر نزدیک به هم با اختالف  17 nmمشاهده میگردد که مربوط به انتقاالت  *π→πلیگاندهای L1
و  L2میباشند.
(ب)

(الف)

شکل( :5الف)نمودار تغییرات میزان نشر کمپلکس با افزایش  DNAدر دمای  300کلوین؛ (ب) نمودار تغییرات  log(F0-F)/Fبر حسب ]log[DNA
کمپلکس ( )2در دماهای ( 300مثلث)( 303 ،مربع)( 310 ،دایره) بر حسب کلوین

تغییرات میزان نشر محلول کمپلکس با افزایش غلظتهای افزایندهای از  DNAدر شکل(5الف) نشان داده شدهاست .در حضور
 ،DNAمقدار نشر محلول کمپلکس کاهش یافتهاست که نشان میدهد  DNAبا اتصال به کمپلکس به عنوان خاموش کننده
عمل میکند ،که این میتواند به علت برهمکنش بین کروموفور آروماتیک لیگاند و جفت بازهای  DNAباشد .بررسی کمی این
تغییرات با استفاده از معادله 3و رسم نمودار تغییرات  log(F0-F)/Fبرحسب ] log[Q]=log[DNAامکانپذیر است .با
محاسبه شیب و عرض از مبدأ این نمودار خطی میتوان ثابت پیوند را به دست آورد [ .]21این نمودار در سه دمای 303 ،300
و  310کلوین در شکل(5ب) نشان داده شده است .مقادیر ثابت پیوند برای برهمکنش  DNAبا کمپلکس در سه دمای ،300
 303و  310کلوین به ترتیب 1/38×105 ،1/66×105و  )M-1( 1/08×105بهدست آمده است .مقدار  Kbبرای ماده اولیه نقره
نیترات ( 0/01×105 M-1 )AgNO3میباشد [ .]38با توجه به اعداد بهدستآمده برای ثابت تعادل پیوند  DNAبا کمپلکس
از نقره نیترات بزرگتر میباشند ،از اینرو مشخص میشود که کوئوردیناسیون نقره) (Iبه لیگاند  L1و  L2تمایل این فلز را برای
برهمکنش با  DNAافزایش داده است .مقدار کمیت  Kbبرای کمپلکسی مشابه که در آن -10،1فنانترولین به جای -5،4
دیآزافلورن-9-اون قرار دارد مقدار عددی نسبتا مشابهی را نشان می دهد( )1/70×105 M-1و در مواردی کمیت های
بیوشیمیایی برای کمپلکس حاوی فنانترولین تا اندازهای بهتر می باشند [ ،]41که می توان آن را به سیستم  πوسیع تر لیگاند
فنانترولین نسبت داد که قرار است در برهم کنش  π-πاستکی با بازهای  DNAشرکت کند.
 -3-2-3بررسي ترموديناميکي برهمکنش کمپلکس با DNA

یکی از روشهای قدرتمند در بررسی دقیق اتصال کمپلکسهای فلزی با  ،DNAمحاسبه انرژی آزاد برهمکنش )(ΔG°
میباشد .برای بدستآوردن این کمیت ،میتوان اجزاء تشکیلدهنده آن یعنی انتالپی ) (ΔH°و انتروپی ) (ΔS°را تعیین نمود.
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بررسی ترمودینامیک تشکیل کمپلکس زمانیکه سایر مطالعات ساختاری نتوانند نیروی پیشبرنده تشکیل را تعیین کنند ،مفید
میباشد .مطالعه ترمودینامیکی ،روش پیوند و نیروهای پیوند یک دارو به مولکول  DNAرا تعیین میکند .انواع برهمکنشهای
غیرکوواالنسی سهیم در فرایندهای اتصال بین  DNAو کمپلکسها شامل نیروهای واندروالسی ،نیروهای الکترواستاتیک،
پیوندهای هیدروژنی و نیروهای آبگریز هستند .با داشتن مقادیر ثابت پیوند  DNAبا کمپلکس ( )Kbدر دماهای مختلف و با
استفاده از روابط ترمودینامیکی مشهور ( )4و ( )5میتوان تمام این کمیتها را محاسبه نمود .معادله وانت-هوف ( )4کمک
میکند تا با رسم نمودار خطی  ln Kbبرحسب  1/Tو بدست آوردن شیب و عرض از مبداء به ترتیب مقادیر عددی  ΔH°و
 ΔS°در دمای موردنظر مشخص شوند .شرط محاسبه انرژی آزاد گیبس ( )ΔG°و مقادیر  ΔH°و  ΔS°با استفاده از این
معادالت ،این است که دما تغییرات زیادی نداشته باشد و بتوان آنرا ثابت فرض کرد [.]42
Ln K = - ΔH°/RT + ΔS°/R

()4

ΔG° = ΔH° - TΔS° = - RT ln Kb

()5

در این روابط  R ،Kbو  Tبه ترتیب ثابت پیوند ،ثابت گازها و دما برحسب کلوین هستند .نمودار  lnKbنسبت به  1/Tبرای
کمپلکس در شکل 6آمدهاست و با درنظر گرفتن معادله ،4دارای شیب  – ΔH°/RTو عرض از مبدا  ΔS°/Rمیباشد .مقادیر
انتالپی و انتروپی محاسبه شده برای کمپلکس بهترتیب  -32/42 kJmol-1و  -8/33 Jmol-1K-1میباشند و  ΔG°برای
دماهای  303 ،300و  310کلوین به ترتیب  -29/90 ،-29/92و  kJ mol-1 -29/84بهدست آمدهاند .با استفاده از عالمت و
مقدار این پارامترهای ترمودینامیکی میتوان نوع برهمکنش بین کمپلکس فلزی و  DNAرا تعیین کرد .راس 1و

سابرامانیان2

[ ]43نشان دادند که یک برهمکنش الکترواستاتیک تغییرات انتروپی مثبت و انتالپی کم یا صفر دارد ،برهمکنشهای آبگریز
به همراه تغییرات انتالپی و انتروپی مثبت میباشند و پیوند هیدروژنی و برهمکنشهای واندروالس معموال تغییرات انتالپی و
انتروپی منفی دارند .اینترکیلیت شدن با کاهش مطلوب انتالپی و کاهش نامطلوب انتروپی همراه است و در عوض برای اتصال
شیاری عمدتا انتروپی نیرومحرکه میباشد .با توجه به این حقایق مدل برهمکنش قابل پیشبینی است .با توجه به دادههای
ترمودینامیکی برای کمپلکس نقره) (Iمقادیر منفی انتالپی و انتروپی مشاهده شده است ،بهعبارت دیگر برهمکنش از لحاظ
انتالپی مناسب و انتروپی نامناسب است .بنابراین نتایج نشانمیدهند که پیوندهای هیدروژنی و برهمکنشهای واندروالس بر
برهمکنش دارو با  DNAحاکم بوده اند و احتمال اتصال با اینترکیلیتشدن بین کمپلکس و  DNAباال میرود .مقدار ΔS
منفی میتواند بیانگر پدیده اینترکیلیت شدن باشد ،زیرا این پدیده درجات آزادی چرخشی و انتقالی را محدود میکند و یا به
عبارتی سیستم منظمتر میشود .مقادیر منفی بزرگ انرژی آزاد گیبس به معنی خودبهخودی بودن این برهمکنش میباشد .در
Ross
Subramanian
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تایید این مطلب ،کاهش ثابت پیوند با افزایش دما نشاندهنده گرمازا بودن برهمکنش است و مقادیر منفی آنتالپی بهدست آمده
هم گواه این مطلب است.

شکل :6نمودار تغییرات  lnKbبرحسب  1/Tکمپلکس

 -3-3بهينهسازي ساختار کمپلکس و بررسي برهمکنش با  DNAبا استفاده از داکينگ مولکولي
به منظور مطالعه نظری برهمکنش کمپلکس  [Ag)L1()L2(]NO3با  DNAابتدا ساختار مولکول بهینه سازی شد .در شکل
 7ساختار بهینه شده کمپلکس همراه با بعضی از پارامترهای هندسی نشان داده شده است .همانطور که در شکل نیز مشخص
است طول پیوندهای  ،Ag+N3 ،Ag+N2 ،Ag+N1و  Ag+N4به ترتیب  ،2/494 ،2/484 ،2/460و  2/408آنگستروم
میباشند .زوایای  ،N1-Ag+-N4 ،N3-Ag+-N4 ،N1-Ag+-N2و  N2-Ag+-N3به ترتیب  ،133/27 ،75/44 ،75/03و
 125/42درجه است که مبیّن این واقعیت است که آرایش هندسی اطراف فلز  Ag+چهار وجهی است .انرژی برهمکنش بین
مولکولی ساختار بهینه شده کمپلکس در فاز گازی برابر  -476/62کیلو کالری بر مول است.

شکل  :7ساختار بهینه شده کمپلکس [Ag)L1()L2(]NO3

نتایج داکینگ مولکولی حاکی از آن است که کمپلکس  [Ag)L1()L2(]NO3با  DNAبرهمکنشی از نوع اینترکلیتشدن دارد
(شکل )8و انرژی آزاد اتصال کمپلکس با  -7/67 ،DNAکیلوکالری بر مول است که تطابق قابل قبولی با انرژی و حالت اتصال
تجربی دارد .عالوه بر این با توجه به این شکل حالت نسبتا مسطح لیگاند  L2شرایط مناسبی برای برقراری برهمکنش قوی -π
 πاستکی ایجاد کردهاست که این برهمکنشها بین جفت بازهای  ،DC1 ،DC4 ،DG13و  DC5و کمپلکس میباشند.
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شکل  :8برهمکنشهای سهبعدی لیگاندهای پذیرنده در کمپلکس  [Ag)L1()L2(]NO3با  DNAبهدستآمده از نتایج داکینگ مولکولی

 -4نتیجهگیری
کمپلکس جدید نقره ) (Iبا لیگاندهای برپایه دیآزافلورن طراحی ،تهیه و شناسایی شد .تمایل به اتصال کمپلکس به CT-
 DNAبا تکنیکهای طیفسنجی جذبی و فلوریمتری مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که اینترکیلیتشدن این کمپلکس
با استکینگ بخش نسبتا مسطحی از آن میان بازهای  DNAانجام میگیرد ،همچنین انتقال بار از لیگاندهای کوئوردینهشده
باعث کاهش در دانسیته الکترونی حلقههای مزدوج مسطح این لیگاندها میشود که نتیجه این امر ،جایگیری آنها میان بازهای
 DNAدو رشتهای میباشد .البته ممانعت فضایی گروه فنیل روی لیگاند  L2و ساختار فضایی کمپلکس مانع از جایگیری کامل
مولکول میان بازهای  DNAمیشود و باعث اینترکیلیتشدن متوسط این کمپلکس میگردد .مطالعات ترمودینامیکی برهم-
کنش ،نشاندهنده مقادیر منفی انتالپی و انتروپی بود که مشخص میکند پیوندهای هیدروژنی و برهمکنشهای واندروالس بر
برهمکنش کمپلکس با  DNAحاکم بوده اند و مقادیر منفی بزرگ انرژی آزاد گیبس مؤید خودبهخودی بودن این برهمکنش
میباشد .در این پژوهش ،محاسبه های مربوط به بهینه سازی ساختاری کمپلکس در سطح نظری B3LYP/6-
 31+G(d)/LanL2DZو در چارچوب نظریه تابعی چگالی انجام شده است .تجزیه و تحلیل فرکانس های ارتعاشی با روش
محاسباتی مشابهی انجام شد که هیچ گونه فرکانس موهومی برای کمپلکس نشان نداد .نتایج داکینگ مولکولی تایید کننده این
نکته است که کمپلکس  [Ag)L1()L2(]NO3به شیوه اینترکلیتشدن با  DNAبرهمکنش می نماید .انرژی آزاد اتصال نظری
 -7/67کیلوکالری بر مول است که توافق خوبی با انرژی آزاد اتصال تجربی  -7/15کیلوکالری بر مول دارد؛ تطابق نتایج نظری و
تجربی نشان دهنده صحت نتایج بدست آمده است.
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