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علمي ـ پژوهشي

تهيه ،شناسايي ،ويژگيهاي ضدتومور ،برهمکنش با DNA
و تأثير بار الکتريکي موجود روي نسبتهاي مولي گوناگون
کمپلکسهاي ) Zn(II):Pd(IIدر "ترکيب درماني" آنها
حسن منصوري ترشيزي* ،+سميرا جهانگيري ،مليحه بابايي زارچ ،زهرا خدابخشي کنگان ،فريده نزشتي
گروه شيمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران

مصطفي حيدري مجد
گروه شيمي دارويي ،بخش بيولوژي ،دانشگاه زابل ،زابل ،ايران

چكيده :کمپلکس  ،Pd(II) ،[Pd(bpy)2](NO3)2با روشي جديد و کمپلکس جديد ]،Zn(II) ،K[Zn(Gly)3
تهيه شدند .شناسايي اين دو کمپلکس توسط روشهاي آناليز عنصري ،هدايت مولي و فناوريهاي طيفسنجي فروسرخ،
رزونانس مغناطيس هسته و جذب الکتروني انجام شد .کمپلکس ) Pd(IIبه تنهايي و در حضور نسبتهاي مولي ،1:1
 1:1و 1:1با کمپلکس ) Zn(IIبر عليه سلولهاي سرطاني خون از نوع  K562امتحان شد .نتيجهها ،کاهش تکثير
اين سلولها را نويد داد ..بنابراين ،مطالعههاي برهمکنش با  DNAغده تيموس توسط طيفسنجي جذب الکتروني انجام شد.
نتيجههاي اين مطالعهها نشان داد ،شايد کمپلکس ) Pd(IIبهدليل مسطح بودن بين زوج بازهاي آلي  DNAقرار گرفته
(اينترکيليت شده) و با تعاوني مثبت  DNAرا غيرطبيعي ميکند .اينترکيليت شدن کمپلکس ) Pd(IIبا افزايش  1 ،1و
 1برابر از کمپلکس ) Zn(IIبا يک مکانيسم ناشناختهاي کاهش مييابد که علت آن شايد کاهش بار مثبت
در نسبتهاي استوکيومتري  1:1 ،1:1و  1:1اين دو کمپلکس ميباشد .در اين فرايند ،پارامترهاي پيوندي و
ترموديناميکي تعيين شدند .اين پارامترها به درک بهتر مکانيسم برهمکنش دارو با  DNAکمک ميکنند.
واژههاي كليدي :کمپلکس ) ،Pd(IIکمپلکس ) ،Zn(IIسيتوتوکسيسيتي ،پارامترهاي پيوندي ،پارامترهاي
ترموديناميکي ،برهمکنش با .DNA
KEYWORDS: Pd(II) complex; Zn(II) complex; Cytotoxicity; Binding parameters; Thermodynamic
parameters; DNA-binding.
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(داکسيريبونوکلئيک اسيد)
مطالعهها نشان داده که
پليمري بسيار با اهميت در هسته سلولها است .در اين پليمر
*عهده دار مکاتبات
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عاملهاي مؤثر در ويژگيها و صفتهاي نژادي نهفته است.
در منطقههاي گوناگون اين پليمر ،فرايندهاي حياتي مانند
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)1( Deoxyribonucleic acid
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حسن منصوری ترشيزی و همکاران

بيرون ريختن اطالعات از ژن (بيان ژن) ،عمل جهشزايي،
سرطانزايي ،رونويسي ،همانندسازي و غيره رخ ميدهد ].[1
ميدانيم که امکان برهمکنش برخي از مولکولهاي شيميايي با
 DNAوجود دارد که ترکيبهاي ضدتومور از آن جمله ميباشند.
اين ترکيبها پس از برهمکنش با  DNAاثر ضدتومور خود را
با اعمال تغييرها در کنفورماسيون  DNAبروز داده و در نتيجه
آنزيمهاي مؤثر در همانندسازي ،ناحيه تغيير يافته را تشخيص نداده و
روند رونويسي مختل و بدين طريق از تکثير بي رويه سلولهاي
سرطاني جلوگيري ميشود .بنابراين ،طراحي مولکولهايي که بتوانند
با  DNAبرهمکنش مؤثر داشته و از همانندسازي آن جلوگيري کنند،
پايه و اساس مبارزه با سرطان ميباشد ] .[2 ، 3در اين زمينه،
مطالعههاي بررسي نوع پيوند بين مولکولهاي شيميايي و DNA
به منظور پيدا کردن ترکيبهايي مناسب براي درمان سرطان
از اهميت بااليي برخوردار است ] 6ـ  .[4دستهاي از اين مولکولها،
کمپلکسهاي فلزي ميباشند ] .[7 ، 8سردسته اين کمپلکسهاي
فلزي ،سيس پالتين [Pt(NH3)2Cl2] ،است که به عنوان اولين
ترکيب ضد سرطاني وارد بازار شد ] .[9اما به علت عوارض جانبي ] [11و
حالليت ضعيف در آب ،پژوهشها جهت رفع اين مشکلها
همچنان ادامه دارد .تعداد زيادي از کمپلکسهاي فلزي مورد بررسي
قرار گرفته که از بين آنها کمپلکسهاي پاالديوم ويژگيهاي
ضدتومور چشمگيري نشان دادهاند ] 14ـ  .[11کمپلکسهاي پاالديوم
تک هستهاي با ليگاند 2و-2′بيپيريدين با ويژگيهاي ساختاري خاص،
داراي ويژگيهاي ضدتوموري مناسبي هستند .اين ويژگيها ميتواند
به علت نزديک بودن شيمي پاالديوم به پالتينيوم باشد ].[11
با توجه به اين که امراضي مانند عفونتها ،ورم مفاصل و به ويژه سرطان،
هر يک مجموعهاي از امراض مرموزند که با هم بروز ميکنند،
يکي از روشهاي مداوا "ترکيب درماني( ")1يعني مداواي همزمان
توسط بيش از يک دارو ميباشد ].[16
در اين کار پژوهشي ،کمپلکس بيس ـ 2و 2′ـ بيپيريدين پاالديوم )(II
نيترات با روشي جديد تهيه شد .اين کمپلکس داراي دو ليگاند دو دندانه
نيتروژن دهنده مسطح ميباشد ،بنابراين در محيط فيزيولوژي
پايدار بوده و تا رسيدن به  DNAسلول ،ساختار خود را حفظ ميکند.
با وجود آب گريز بودن ليگاندها ،کمپلکس به علت داشتن دو بار مثبت
در آب محلول است که ممکن است باعث برهمکنش الکترواستاتيک
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با  DNAشود .از آنجايي که ساختار اين کمپلکس مربع مسطح است،
انتظار ميرود افزون بر برهمکنش الکترواستاتيک ،برهمکنش
به روش اينترکيليشن( )2نيز صورت گيرد ].[17
در اين مطالعهها ،کمپلکس ضدتومور ) Pd(IIبه تنهايي داراي
دو بار مثبت و مخلوط نسبتهاي استوکيومتري  2:1 ،1:1و  3:1آن
با کمپلکس ) Zn(IIبه ترتيب داراي يک بار مثبت ،بدون بار و
يک بار منفي ميباشند (شکل  .)1هدف از اين مطالعهها بررسي
تأثير بار اجزاء بر ويژگيهاي ضد تومور و برهمکنش آنها
با  DNAاست .شايان توجه است که اجزاي تشکيلدهنده کمپلکس
) Zn(IIيعني پتاسيم ،عنصر روي و اسيد آمينه گاليسين ،هر سه
براي سامانههاي زنده شناخته شده هستند و شايد مشکل چنداني
در فرايند "ترکيب درماني" ايجاد نکرده و بنابراين در سامانه
فيزيولوژي عوارض جانبي کمتري از خود نشان خواهند داد .اين
مطالعهها به کمک طيفسنجي ( )3(UV-Visطيفسنجي مرئي ـ
فرابنفش) انجام شد .افزوده ميشود که در حد اطالع ما از
سايتهاي قابل دسترس ،تأثير بار الکتريکي کمپلکسهاي معدني
در ترکيب درماني توسط ديگران انجام نشده است و شايد اين
ديدگاه جديد است.
بخش تجربي
مواد و تجهيزات

حاللهاي متانول و استونيتريل و واکنشگرهاي گاليسين،
باريم هيدروکسيد ،روي کلريد و پتاسيم کلريد از شرکت مرک
آلمان خريداري شد .آب و استن تجاري قبل از مصرف تقطير شدند.
کمپلکس فلزي ] [Pd(bpy)Br2به عنوان پيش ماده به روش
گزارش شده تهيه شد ] .[18واکنشگرهاي نقره نيترات،
 2'،2ـ بيپيريدين ،سديم کلريد و دياکسيريبونوکلئيک اسيد
از غده تيموس گوساله ،نوع  ،1با درجه پليمريزاسيون باال و تريس
هيدروکسي متيل آمينو متان از شرکت آلدريچ خريداري شد.
طيفهاي فروسرخ کمپلکسها به صورت قرص  KBrدر بازهي
 4111-411 cm-1توسط دستگاه ( )4(FT-IRتبديل فوريه
طيفسنجي فروسرخ) ،شرکت شيمادزو ،مدل  461ثبت شدند.
طيفهاي رزونانس مغناطيس هسته کمپلکسها توسط دستگاه
( )1(FT-NMRتبديل فوريه رزونانس مغناطيسي هسته) ،شرکت
بروکر 411 ،مگاهرتز ،مدل  Ac-Brockerدر بازهي 1-12 ppm

)4( Fourier Transform Infrared spectroscopy

)1( Combination therapy

)5( Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance

)1( Intercalation
)1( Ultraviolet–Visible spectroscopy
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تهيه ،شناسايي ،ويژگيهای ضدتومور ،برهمکنش با ... DNA

با استفاده از استاندارد داخلي تترامتيل سيالن ثبت شدند.
طيفهاي جذب الکتروني توسط دستگاه  UV-Visشرکت جاسکو،
مدل  ،811هدايت الکتريکي مولي کمپلکس توسط دستگاه
هدايت سنج  F200 ،WTWو تجزيه عنصري ترکيبها توسط
دستگاه آناليز عنصري  Herause CHNO-RAPIDانجام شد.
روش تهيه ترکيبها

روش تهيه کمپلکس  ،[Pd(bpy)2]( NO3)2بيس-2'،2-بيپيريدين
پاالديم) (IIنيترات

 1/27گرم ( 3ميليمول) ] [Pd(bpy)Br2در  161ميليليتر
مخلوط  3:1آب و استن سوسپانسيون شد و  1/12گرم ( 6ميليمول)
 AgNO3به آن افزوده شد .ترکيب شوندهها در تاريکي و در دماي
 11درجه سلسيوس تحت بازرواني به مدت  7ساعت و سپس
در دماي اتاق به مدت  12ساعت جهت تکميل واکنش هم زده شدند.
رسوبهاي  AgBrتوسط کاغذ واتمن  41و سپس واتمن 42
صاف شد (وزن  1/12 AgBrگرم بود و با آنچه انتظار ميرفت
مطابقت داشت) .به محلول زرد شفاف زير صافي که داراي
 [Pd(bpy)(H2O)2](NO3)2بود 1/468 ،گرم ( 3ميليمول) ليگاند
 -2'،2بيپيريدين حل شده در  11-11ميليليتر استن ،در تاريکي،
به آرامي و در حالي که همزده ميشد افزوده شد .واکنشگرها
در دماي  41درجه سلسيوس و تحت بازرواني به مدت  2ساعت
براي تکميل واکنش هم زده شد .همزدن در دماي  11درجه سلسيوس
جهت تبخير حالل و خشک شدن ادامه يافت .رسوبهاي به نسبت مرطوب،
پودر شد و در دماي  41درجه سلسيوس در آون به مدت  48ساعت
خشک شد .سپس رسوبها در  81ميليليتر مخلوط  1:1استونيتريل
و متانول در دماي  61درجه سلسيوس حل ،صاف و بيدرنگ
در ظرف شيشهاي با درب بسته تحت نفوذ دي اتيل اتر قرار گرفت.
پس از چهار روز ،بلور تشکيل شد که مادر آب روي آن سرريز و
بلورها را با استن شسته و در دماي  41درجه سلسيوس خشک
شدند .وزن بلورها  1/92گرم ،راندمان کار  16/13درصد و معادله
واکنشها به شرح زير است:
[Pd(bpy)Br2] + 2AgNO3  [Pd(bpy)(H2O)2](NO3)2 +
2AgBr
[Pd(bpy)(H2O)2](NO3)2 + bpy [Pd(bpy)2](NO3)2 + 2
H2 O

علمي ـ پژوهشي

دوره  ،63شماره 3693 ،2

روش تهيه کمپلکس ] ،K[Zn(Gly)3پتاسيم تريس-گاليسيناتو
روی)(II

 3ميليمول ( 1/91گرم)  Ba(OH) 2.8H2Oو  6ميليمول
( 1/41گرم) گاليسين در  13ميليليتر آب دوبار تقطير به مدت ده دقيقه
هم زده شد .پس از تشکيل  2 ،Ba(Gly)2ميليمول ( 1/41گرم)
 ZnCl2و  2ميليمول ( 1/23گرم)  KClبه مخلوط واکنش افزوده شد.
ترکيب شوندهها به مدت  12ساعت در دماي  11-61درجه سلسيوس
تحت رفالکس هم زده شدند .پس از خنک شدن ،رسوب BaCl2
با کاغذ واتمن  42صاف شد (وزن رسوب حدود  1/11گرم بود و با
آنچه انتظار ميرفت به تقريب مطابقت داشت) .مادرآب بيرنگ شفاف
در دماي  41درجه سلسيوس به آرامي تا حجم  11ميليليتر تبخير شد.
سپس صاف و در ظرف درب بستهاي تحت نفوذ استن قرار گرفت.
پس از يک هفته بلورهاي ريزي تشکيل شدند .مايع روي بلورها
به آرامي سرريز و پس از شستن بلورها با استن ،در دماي
 41درجه سلسيوس خشک شدند .وزن بلورها  1/11گرم ،راندامان
فراورده  78/11درصد و معادله واکنشها به شرح زير است:
3Ba(OH)2.8H2O + 6H2N-CH2-COOH  3(H2N-CH2COO)2Ba + 30 H2O
3(H2N-CH2-COO)2Ba + 2KCl + 2ZnCl2  2K[Zn(Gly)3] +
3BaCl2

مطالعههای سيتوتوکسيک

اين مطالعهها به روشي که پيشتر گزارش کرديم انجام شد ].[19
 Kدر محيط کشت )1(RPMI
در اين آزمايش ابتدا سلولهاي 562
داراي ( )2(FBS %11سرم جنين گاو) و  111واحد پنيسيلين/استرپتومايسن
نسبت به هر ميليليتر (جهت جلوگيري از رشد باکتري)
در انکوباتور  CO2دار و دماي  37درجه سلسيوس به مدت کافي
رشد داده شدند .سپس سلولهاي رشد داده شده به شتابکهاي
 96خانه (براي هر خانه  11111سلول) منتقل شدند .پس از  24ساعت
 112 ،16 ،28 ،14 ،1و  211ميکروموالر محلول کمپلکس )Pd(II
به پيلتها اضافه شد .مجاورت کمپلکس و سلولها به مدت  24ساعت
ادامه يافت .سپس محتويات شتابکها خارج و با افزودن رنگ
 )3(MTTتعداد سلولهاي زنده محاسبه شد .اين آزمايش براي
مخلوط نسبتهاي استوکيومتري  2:1 ،1:1و 3:1از کمپلکسهاي
) Zn(II):Pd(IIنيز تکرار شد.
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)1( Roswell Park Memorial Institute medium

Fetalها(1ي)
Bovineنسبت
 Serumمخلوط
مطالعههاي برهمکنش  DNAبا کمپلکس ) Pd(IIو
استوکيومتري  1:1 ،1:1و 1:1با کمپلکس )Zn(II

غيرطبيعي کردن DNA

به هر يک از دو سل نمونه و مرجع  1/8ميلي ليتر بافر تريس
افزوده شد 21 .ميکروليتر از سل نمونه برداشته و به همان مقدار
 DNAاضافه شد .اين مخلوط به آهستگي تکان داده شد تا
يکنواخت شود .جذب آن در طول موج  261نانومتر (براي )DNA
و  641نانومتر (براي تعيين ميزان کدورت در محتويات سل) ثبت شد.
سپس به هر دو سل نمونه و مرجع 21 ،ميکروليتر از محلول
کمپلکس ) Pd(IIبا غلظت  11-3موالر افزوده و پس از نگهداري
در دماي  27درجه سلسيوس به مدت  3دقيقه ،جذب آن در
دو طول موج ياد شده ثبت شد .افزايش محلول کمپلکس با همين
حجم آنقدر تکرار شد تا اختالف جذبها يکسان شود .اين آزمايش
در دماي  37درجه سلسيوس نيز تکرار شد .سرانجام منحني
جذبها در دو دما در مقابل غلظتها به صورت جداگانه رسم شد ].[19
اين آزمايش براي مخلوط نسبتهاي استوکيومتري 2:1 ،1:1
و 3:1از کمپلکس ) Pd(IIبا کمپلکس ) Zn(IIدر دو دماي  27و
 37نيز تکرار شد.
تيتراسيون  DNAتوسط کمپلکس و رسم نمودار اسکاچارد

اين آزمايش در دو مرحله انجام شد.
مرحله اول :سه گروه  7تايي لوله آزمايش از  1تا 7
شمارهگذاري شد .الف) در گروه اول به هر لوله  1/2ميليليتر
محلول کمپلکس ) Pd(IIبا غلظت  11-4موالر و  1/3ميليليتر بافر
افزوده شد .ب) در گروه دوم به ترتيب ،1/14 ،1/13 ،1/12 ،1/11
 1/16 ،1/11و  1/18ميليليتر محلول  DNAبا غلظت
 7/61×11-1موالر به لولهها افزوده و کليه لولهها توسط بافر
به حجم  2/1ميليليتر رسانيده شد .ج) در گروه سوم مقدار DNA
همانند گروه دوم با اين تفاوت که به کليه لولهها  1/2ميليليتر
محلول کمپلکس ) Pd(IIافزوده و سپس توسط بافر به حجم 2/1
ميليليتر رسانيده شد .درب لولهها بسته شد و به مدت  4ساعت،
در دماي  27درجه سلسيوس ،جهت تکميل برهمکنش نگهداري شد.
سپس جذب آنها ( )Aدر بيشينه طول موج کمپلکس )Pd(II
( 312نانومتر ،جدول  )2ثبت شد .تغييرهاي جذب ( )∆Aبراي
لولههاي هم شماره از سه سري ،با استفاده از رابطه
ج- Aب+Aالف A=Aبه دست آمد .نمودار  1/Aبر حسب ]1/[DNA
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رسم شد .از برونيابي نمودار خطي (محل تقاطع نمودار با محور ،)y
( ∆A maxبيشينه جذب زماني که بيشتر کمپلکس فلزي به DNA
متصل شده يا جايگاههاي  DNAاز کمپلکس اشباع شدهاند)
بهدست آمد که در مرحله دوم استفاده شد.
مرحله دوم :در اين مرحله نيز سه گروه  7تايي لوله آزمايش
از  1تا  7شمارهگذاري شد .الف) در سري اول به هر لوله
 1/11ميليليتر محلول  DNAبا غلظت  82/1×11-3موالر افزوده و
حجم آن توسط بافر به  2/1ميليليتر رسانيده شد .ب) در گروه دوم
بهترتيب  1/9 ،1/8 ،1/7 ،1/6 ،1/1 ،1/4و  1ميليليتر از محلول
کمپلکس ) Pd(IIبا غلظت  11-4موالر افزوده و حجم آن توسط
بافر به  2/1ميليليتر رسانيده شد .ج) در گروه سوم مقدار محلول
کمپلکس ) Pd(IIهمانند گروه دوم با اين تفاوت که به کليه لولهها
 1/11ميليليتر محلول  DNAاضافه سپس حجم آنها توسط بافر
به  2/1ميليليتر رسانيده شد .درب لولهها مسدود و به مدت
 4ساعت ،در دماي  27درجه سلسيوس ،جهت تکميل برهمکنش
نگهداري شد .سپس جذب هر کدام در بيشينه طول موج کمپلکس
) 312( Pd(IIنانومتر) ثبت شد .در اين مرحله نيز مقدارهاي ΔA
همانند مرحله اول محاسبه شد .سپس غلظت کمپلکس پيوند شده
به  ،[L]b ،DNAدر هر مجموعه از رابطه [L]b=ΔA×[L]t/ΔAmax
که در آن  [L]tغلظت کل کمپلکس در هر مجموعه بر حسب
ميليموالر ميباشد ،به دست آمد .همچنين  ،[L]fغلظت کمپلکس
آزاد در هر مجموعه ،از رابطه  [L]f =[L]t-[L]bبه دست آمد.
در اين مرحله مقدارهاي تجربي را اسکچارد به صورت رابطه
[L]b /[DNA]t
تعريف کرد .با رسم نمودار مقدارهاي  /[L]f
برحسب مقدارهاي تجربي نمودار اسکاچارد تجربي به دست آمد ].[21
از روي نوع نمودار ميتوان به طبيعت برهمکنش پي برد.
به اين صورت که اگر گودي نمودار رو به پايين باشد ،نشان دهنده
اين است که اتصال کمپلکس به يک جايگاه در  ،DNAتمايل
جايگاههاي ديگر جهت پيوند شدن را کاهش ميدهد (ضد
متعاون) ،گودي رو به باال ،افزايش ميدهد (متعاون) و خط راست،
تغييري ايجاد نميکند (غيرمتعاون).
با توجه به اهميت  و در ادامه مطالعههاي ياد شده ،هيل ][21
وابستگي  را به پارامترهاي پيوندي متعدد در نظر گرفت و معادله
معروف خود را به صورت
اثبات نمود .مقدارهاي



1 K L  
n

f

n





  g K  Lf

در نمودار اسکاچارد مقدارهاي تجربي و

علمي ـ پژوهشي
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تهيه ،شناسايي ،ويژگيهای ضدتومور ،برهمکنش با ... DNA

مقدارهاي به دست آمده از معادله هيل مقدارهاي نظري
ميباشند (روشن است که هرچه اين مقدارها همخواني بيشتري
داشته باشند ،يکديگر را بيشتر تأييد کرده يعني نتيجههاي تجربي ما
درستترند) .در رابطه هيل n ،ضريب هيل K ،ثابت پيوندي
کمپلکس به  DNAو  gتعداد جايگاههاي پيوندي براي  1111نوکلئوتيد
ميباشد .ضريب هيل معرف کيفي ميزان تعاوني است .يعني ،n<1
سامانه متعاون ،n<1 ،سامانه ضدمتعاون و  n=1سامانه غيرمتعاون
و [L]f
است .سپس با جايگزين کردن مقدارهاي تجربي
در معادله هيل معادلههايي شامل سه مجهول  K ،nو g
به دست آمد که با استفاده از نرم افزار يوريکا( )1حل شد ].[22
اين مقدارها ،مقدارهاي تئوري  K ،nو  gميباشد .حال با قرار دادن
دوباره آنها و مقدارهاي  [L]fدر معادله هيل ،مقدارهاي تئوري
بهدست آمد که با مقدارهاي تجربي قابل مقايسه است .با رسم نمودار
 /[L]fبرحسب مقدارهاي نظري نمودار اسکاچارد نظري نيز
به دست ميآيد .اين دو نمودار (شکل  )6يکديگر را تأييد ميکنند.
آزمايش دو مرحلهاي باال براي کمپلکس ) Pd(IIدر دماي
 37درجه سلسيوس تکرار شد .همچنين براي هر يک از مخلوط
نسبتهاي استوکيومتري  2:1 ،1:1و 3:1از کمپلکس )Pd(II
با کمپلکس ) Zn(IIدر دو دماي  27و  37درجه سلسيوس نيز انجام شد.
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هدايت الکتريکي کمپلکسها در محلول آبي با غلظت
 11-4موالر با استفاده از آب دوبار تقطير اندازهگيري شد.
با جايگزيني اين مقدارها در معادله ( ،)1هدايت مولي ) (λآنها
محاسبه شد  .با مقاي سه آن ها با هدايت مولي ترکيبهاي
گزارش شده ] [24مشخص شد که هدايت مولي کمپلکس )Pd(II
و ) Zn(IIبه ترتيب با هدايت مولي الکتروليتهاي  2:1و 1:1
مطابقت دارند (جدول .)2



 ohm 1  mol 1  

()1

2

 cm

بررسي يافتههای تجزيه عنصری

نتيجههاي يافتههاي تجزيه عنصري کمپلکسهاي تهيه شده
در جدول  3آورده شده است .اين نتيجهها با ساختارهاي
پيشنهادي مطابقت دارند.
بررسي طيف زير قرمز کمپلکسها
)2(IR

نتيجهها و بحث
شناسايي کمپلکسهاي ) Pd(IIو )Zn(II

بررسي طيفهای جذب الکتروني

يافتههاي مربوط به طيف جذب الکتروني در جدول 1
گرداوري شد .در طيف جذب الکتروني کمپلکس ) Pd(IIسه نوار
جذبي ديده شد .اين سه نوار به انتقالهاي درون ليگاندي *π→π
مربوط به 2و2′ـ بيپيريدين نسبت داده ميشوند ].[17
افزوده ميشود براي اين کمپلکس انتقالهاي  CTو  d→dديده نشد.
از سويي نوارهاي جذبي يون همراه  NO3که به دليل * n→πاست
( 241 ،311و  221نانومتر) بايستي با انتقالهاي کمپلکس
همپوشاني نموده باشد.
در طيف جذبي الکتروني کمپلکس ) Zn(IIدو نوار ديده شد که
شايد مربوط به انتقالهاي * n→πليگاند گاليسين ميباشند ].[23
) Zn(IIبا آرايش الکتروني  ،d10انتقالهاي الکتروني  d→dندارد و
براي اين کمپلکس نوار انتقال بار ديده نشد.

در کمپلکس ) Pd(IIگروههاي عاملي عمده که در
(ناحيه فروسرخ) فعالند مربوط به ليگاند 2و2′ـ بيپيريدين ميشوند.
فرکانس کششي اين گروهها در نواحي  3481 cm-1و 3111
به  1611-1144 cm-1 ،C-Hبه  C=Nو  712 cm-1به C=C
نسبت داده ميشوند که با آنچه در منابع گزارش شده ،مطابقت
دارند ] .[21در اين طيف يک نوار در ناحيه  1381 cm-1ديده شد
که به فرکانس کششي گروه  NO3کوردينه نشده نسبت
داده ميشود ].[62
1
در طيف گاليسين آزاد دو نوار در نواحي 1414 cmو1611
ديده ميشود .اين دو نوار در طيف کمپلکس ) Zn(IIدر ناحيههاي
 1411و  1191 cm-1ظاهر شدهاند .جابهجايي موقعيت اين دو نوار
در طيف گاليسين آزاد نسبت به کمپلکس ) Zn(IIنشان دهنده
کوئوردينه شدن به صورت دو دندانه ميباشد ].[27 ، 28
بررسي طيف H NMR

1

طيفهاي  H NMRکمپلکسهاي ) Pd(IIو ) Zn(IIبهترتيب
در حاللهاي  DMSO-d6و  D2Oتوسط دستگاه  411 MHzثبت شد.
1

بررسي نتيجههای هدايت سنجي
علمي ـ پژوهشي
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حسن منصوری ترشيزی و همکاران

در طيف کمپلکس ) Pd(IIپرتونهاي دو ليگاند 2و2′ـ بيپيريدين
در نواحي  8/11 ،8/72 ،8/81 ppmو  7/92با سطح زير سيگنال جذبي
 UV-Visکمپلکسهای ) Pd(IIو ) Zn(IIدر محيط مائي.
جدول 3ـ يافتههای مربوط به طيف
)1( Eureka

)1( Infrar

نوار

نوار

III

نوار I

II

غلظت (موالر)

کمپلکس
[Pd(bpy)2](NO3)2
]K[Zn(Gly)3

)λ(-logε

)λ(-logε

)λ(-logε

(216)4/38

(231)4/31

(312)4/13

1×11-1

-

(211)8/41

(211)11/8

1×11-2

جدول 2ـ يافتههای به دست آمده از هدايت مولي کمپلکسهای ) Pd(IIو ).Zn(II

هدايت مولي کمپلکس

هدايت آب

هدايت کمپلکس

غلظت (موالر)

کمپلکس

242

1/2

21/4

11-4

[Pd(bpy)2](NO3)2

128

1/2

14

11-4

]K[Zn(Gly)3

جدول 6ـ نتيجههای تجزيه عنصری کمپلکسهای ) Pd(IIو ).Zn(II

درصد نيتروژن

درصد هيدروژن

[Pd(bpy)2](NO3)2
]K[Zn(Gly)3

تجربي

تئوري

تجربي

تئوري

تجربي

تجربي

11/11

11/11

2/91

2/91

44/28

44/28

124

11/41

11/44

3/26

3/29

19/63

19/61

367

بهترتيب  1/11 ،1/11 ،1/11و  1/11که با نسبت پرتونها
( )4:4:4:4در مولکول مطابقت داشت ،رزونانس نمود .اين پيامها
در مقايسه با 2و2′ـ بيپيريدين آزاد بهترتيب ،1/31 ،1/11 ppm
 1/6و  1/12به طرف ميدان ضعيفتر جابهجا شدهاند ،که نشان دهنده
کوردينه شدن اين دو ليگاند به مرکز  Pdميباشد ].[29 ،31
نظر به اين که طيف  1H NMRکمپلکس ) Zn(IIدر حالل
 D2Oثبت شد ،پروتونهاي  NH2وجود ندارند (با  Dاز D2O
تعويض شدند) .بنابراين تنها يک پيام در ناحيه 3/2 ppm
ديده ميشود که به پروتونهاي گروه متيلن ( )CH2گاليسينهاي
کوردينه به  Znنسبت داده ميشود ].[31
با توجه به يافتههاي  UV-Vis ،1H NMR ،IRو همچنين
هدايت سنجي و تجزيه عنصري ساختار پيشنهادي کمپلکسها
در شکل  1نشان داده شده است.
بررسي نتيجههاي سيتوتوکسيتي

55

درصد کربن

جرم ملکولي (گرم/مول)

کمپلکس

همانگونه که در شکل  2نشان داده شده ،در حضور کمپلکس
) )▲( Pd(IIبه تنهايي و مخلوط نسبتهاي استوکيومتري
 )×(2:1 ،)●( 1:1و  )○( 3:1با کمپلکس ) ،Zn(IIدرصد زنده ماندن
سلولهاي( )1سرطاني  K562موجود در محيط کشت به مقدار چشمگيري
کاهش مييابد .مقدارهاي  IC50اين ترکيبها با افزايش نسبت
کمپلکس ) Zn(IIبه کمپلکس ) Pd(IIنيز افزايش مييابند (جدول .)4
اين افزايش نشان دهنده :الف) کاهش در فعاليت سيتوتوکسيسيتي ب)
برهمکنش هر دو کمپلکس با  DNAو تأثير منفي کمپلکس )Zn(II
در ويژگيهاي ضدتومور کمپلکس ) Pd(IIميباشد .در حد اطالع ما
اينگونه تأثيري در منابع گزارش نشده است .به نظر ميرسد:
 )1کمپلکس ) Pd(IIکه داراي دو بار مثبت است ،آسانتر جذب سطحي
 DNAکه داراي بار منفي است شده و با نزديک شدن به ،DNA
به دليل مسطح و آروماتيک بودن در  DNAاينترکيليت ميشود.
 )2با کاهش بار مثبت در مخلوطهاي  2:1 ،1:1و ( 3:1شکل  )1دو امکان
وجود دارد :کمپلکس ) Zn(IIبا  DNAبرهمکنش داشته و اين
علمي ـ پژوهشي

تهيه ،شناسايي ،ويژگيهای ضدتومور ،برهمکنش با ... DNA
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برهمکنش نظم بازهاي آلي  DNAرا دچار اختالل کرده و کمپلکس
) Pd(IIنميتواند به راحتي در  DNAاينترکيليت شود و يا با افزايش
غلظت کمپلکس ) Zn(IIدر مخلوطهاي  2:1 ،1:1و ( 3:1شکل  ،)1بار

دوره  ،63شماره 3693 ،2

منفي مخلوطها نيز افزايش مييابد .اين بار منفي با بار منفي

(ب)

(الف)

{[Pd(II)]2+}2+ , {[Pd(II)]2+ [Zn(II)]-}+ , {[Pd(II)]2+ [Zn(II)]2-}0 , {[Pd(II)]2+ [Zn(II)]3-}-

1:2

1:3

1:1

شکل 3ـ ساختار پيشنهادی يون کمپلکسهای الف)  ،[Pd(bpy)2]2+ب)  [Zn(Gly)3]-و ج) برآيند بار روی کمپلکسها در مخلوط اين دو کمپلکس.
بررسي نتيجههاي آزمايشهاي برهمکنش کمپلکس ) Pd(IIو

322

52

25

222

352

322

52

درصد سلولهای زنده مانده

55

2
2

غلظت کمپلکس (ميکرو موالر)

شکل 2ـ درصد زنده ماندن سلولهای سرطان خون از نوع K562
در حضور کمپلکس ) ،)▲( Pd(IIمخلوط کمپلکسهای ) Pd(IIو
) Zn(IIبا نسبتهای استوکيومتری  )×(2:3 ،)●( 3:3و )○( 6:3
پس از  22ساعت انکوباسيون در دمای  65درجه سلسيوس.

گروههاي فسفات در سطح  DNAدافعه داشته و بنابراين شدت
برهمکنش را کاهش ميدهد )3 .حتي در نسبت  3:1که برآيند بار
مخلوط کمپلکس منفي است ،باز هم با  DNAبرهمکنش
ميکنند ،اما از شدت کمتري برخوردار است زيرا در اين نسبت
مقدار  IC50از ساير نسبتها بيشتر است.

علمي ـ پژوهشي

مخلوط نسبتهاي استوکيومتري  1:1 ،1:1و  1:1با کمپلکس )Zn(II

غيرطبيعي کردن DNA

منحني تغييرهاي جذب  ،Abs ،DNAدر مقابل افزايش غلظت
کمپلکس ،[L]t ،براي کمپلکس ) )a( Pd(IIو هر يک از مخلوط
نسبتهاي استوکيومتري  )c( 2:1 ،)b( 1:1و  )d( 3:1با کمپلکس
) Zn(IIدر دو دماي  27و  37درجه سلسيوس رسم شد (شکل .)3
همانگونه که در منحني شکل  )a( 3ديده ميشود ،با افزايش
غلظت کمپلکس ) ،Pd(IIجذب محلول  DNAدر دو دماي )●( 27
و  )○( 37درجه سلسيوس افزايش مييابد .اين مشاهده نشان ميدهد
که در اثر اين برهمکنش کانفورماسيون  DNAتغيير کرده و
بازهاي  DNAبه مقدار بيشتري در معرض نور UV-Vis
قرار گرفته و جذب افزايش يافته است .اما در منحنيهاي شکل ،)b( 4
( )cو ()dکه در آنها به جاي کمپلکس ) ،Pd(IIمخلوطهاي ،1:1
 2:1و  3:1از اين کمپلکس با کمپلکس ) Zn(IIبه DNA
افزوده شده ،جذب  DNAدر هر دو دماي  27و  37درجه سلسيوس
کاهش نشان ميدهد .اين مشاهده نمايانگر اين است که:
الف) کمپلکس ) Zn(IIنيز با  DNAبرهمکنش دارد و ب) تغييرهاي
صورتبندي  DNAدر حضور کمپلکس ) Zn(IIبه گونهاي است
که بازهاي آلي آن بيشتر مخفي شده و نور  UV-Visکمتري
به آن ميرسد تا جايي که جذب آن به صفر ميل کرده و شايد DNA
رسوب ميکند.
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مقدارهاي
کنفورماسيون
از منحنيهاي
بهدست آمد
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 ،[L]1/2غلظتي از کمپلکس که باعث تغيير
 11درصد  DNAاز ساختار طبيعي ميشود،
شکل  3در دو دماي  27و  37درجه سلسيوس،
(جدول  .)4اين مقدارها نشان ميدهد که:
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الف) با افزايش دما [L]1/2 ،افزايش يافته ،يعني در هر يک از سامانههاي
چهارگانه ،افزايش دما باعث کاهش قدرت غيرطبيعي کنندگي
کمپلکسها شده است .ب) کمپلکس ) Pd(IIبه تنهايي کمترين
مقدار  [L]1/2را دارد و با افزايش نسبت مخلوط آن با کمپلکس )Zn(II

جدول 2ـ نتيجههای مطالعههای سيتوتوکسيسيتي و برهمکنش کمپلکس ) )a( Pd(IIو مخلوط نسبتهای استوکيومتری
 )c( 2:3 ،)b(3:3و )d( 6:3با کمپلکس ) Zn(IIبا .DNA
)Pd(II):Zn(II

)Pd(II):Zn(II

)Pd(II):Zn(II

1:3
316

1:2
319

1:1
316

27

37
211
1/31

1/29

37
181
1/21

1/216

27/16

27/36

22/47

22/42

29/66

81/38

94/41

88/31

119/36

99/84

31/42

27

37
121
1/31

1/29
31/14

21/11

111/81

121/18

37/12

27

)Pd(II

کمپلکس

312

طول موج بيشينه ()nm
دما (سلسيوس)
( IC50ميليموالر)
 ( [L]1/2ميليموالر)

37
111
1/16

1/13
21/11
161/14

36/81

27

) G (H O
2

)(kJ/mol
M
(kJ/mol)(mM)-1
H Conformation
)(kJ/mol


37/42

) S(H O

1/13

1/13

1/11

1/11

1/12

1/12

1/16

1/11

2
3/19

2
1/67

2
1/31

2
2/62

2
1/11

2
2/96

2
1/17

2
3/13

n

18/38

21/12

13/71

16/43

11/79

12/71

28/21

46/74

Kapp
(mmol/L)-1

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

وضعيت تعاون در پيوند

2

)(kJ/mol.K
g

2/22

3/5

2/52
3

Abs

Abs

3/32

2/5

2/22
3/22
2/6

2/25

2/2

2/35

2/3

2/25

2

2/5

)[Lt] (mM

2/2

2/6

2/2

2
2/3

)[Lt] (mM
2
2/9

3/5

Abs

32

2/5

2/6

2

2

Abs

3

2/3
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2/6

2/2

2/3

2/2

2/5

2

2/2

2/6
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2/2

2

2/3

)[Lt] (mM

)[Lt] (mM

شکل 6ـ منحني تغييرهای جذب  )Abs( DNAدر برهمکنش کمپلکس ) )a( Pd(IIو هر يک از مخلوط نسبتهای استوکيومتری
 )c( 2:3 ،)b( 3:3و  )d( 6:3با کمپلکس ) Zn(IIدر دو دمای  )●( 25و  )○( 65درجه سلسيوس.
2

5

2/39

2/35

2/35

2/36

2/29 2/33
-2

)G0 (Kj/mol

2

2/2

2/65

2/6

2/25

2/2

-2

-5

-5

)[Lt] (mM

)[Lt] (mM

)G0 (Kj/mol

2

2

2

5
2

)G0 (Kj/mol

-2

2/62

2/63

2/25

2/25

-2

)G0 (Kj/mol

2/65

2/6

2/25

2/2

2/35

2

3

-5

)[Lt] (mM

-32

-5

)[Lt] (mM

شکل 2ـ منحني ΔGدر برابر غلظت کمپلکس ) )a( Pd(IIو مخلوط نسبتهای استوکيومتری  )c( 2:3 ،)b( 3:3و)d( 6:3
با کمپلکس ) Zn(IIدر دو دمای  )ₒ( 25و  ) ( 65درجه سلسيوس.

مقدارهاي آن افزايش مييابد .اين افزايش نشان ميدهد که
برهمکنش کمپلکس ) Pd(IIبا  DNAدر حضور غلظتهاي
متفاوت کمپلکس ) Zn(IIکاهش مييابد .اين مشاهدهها با نتيجههاي
مطالعههاي سيتوتوکسيسيتي مطابقت کامل دارند.
با استفاده از منحنيهاي غيرطبيعي کردن ( DNAشکل  )3و
روش پيس(( K [32 ،33] )1ثابت برهمکنش بين  DNAو
کمپلکس در فرايند غير طبيعي شدن) قابل محاسبه است .به دنبال آن
( Gتغييرهاي انرژي آزاد گيپس) از رابطه G=-RTlnK
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در دو دماي  27و  37درجه سلسيوس براي هر نقطه از منحني
غير طبيعي شدن  DNAمحاسبه شد .سپس منحنيΔGها در برابر
غلظتها در ناحيه انتقال براي کمپلکس ) )a( Pd(IIو مخلوط
نسبتهاي استوکيومتري  )c( 2:1 ،)b( 1:1و )d( 3:1با کمپلکس )Zn(II
در دو دماي  27و  37درجه سلسيوس رسم شدند (شکل .)4
معادله خط اين منحنيها به صورت  ΔG=–m[L]t  G H Oاست،
2

که در آن  mشيب منحنيها (قدرت کمپلکس جهت غيرطبيعي کردن
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 ،)DNAو  ،  G H Oعرض از مبدأ اين منحنيها است.
2

مقدارهاي

 H2 O 

G

براي

)Pd(II

و مخلوط نسبتهاي

استوکيومتري  2:1 ،1:1و 3:1با کمپلکس )( Zn(IIجدول ،)2
تغييرهاي زيادي نشان نداد که قابل انتظار است .زيرا  G H O
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مقدارهاي ( mجدول  )2براي ) Pd(IIو مخلوط نسبتهاي
استوکيومتري  2:1 ،1:1و 3:1با کمپلکس ) Zn(IIنشان ميدهند
که :الف) با افزايش دما در هر يک از سامانههاي چهارگانه
مقدارهاي  mکاهش يافته است .اين کاهش نشان دهنده کاهش

2

نشان دهنده پايداري

DNA

در عدم حضور کمپلکس است.
52

)(a

2
-52

-352

)(c
2/5

2/2

2/3

-352

52

)(d

2

62

)H0 (kJ/mol

-322

32
2/6

2/25

2/2

2/35

2/3

2/25

2

-32

)H0 (kJ/mol

2/6

-52

)[L]t (mM

52
2/2

2/6

2

2/3

2/2

-252

)[L]t (mM

2/3

)H0 (kJ/mol

2/6

)(b

)H0 (kJ/mol

2/25

2/2

2/35

2/3

2/25
2

52

-252
-62

)[L]t (mM

-222

-52

)[L]t (mM

شکل  5ـ منحني  Hدر مقابل غلظت کمپلکس ) )a( Pd(IIو مخلوط نسبتهای استوکيومتری  )c( 2:3 ،)b( 3:3و)d( 6:3
با کمپلکس ) Zn(IIدر محدوده دمايي  25و  65درجه سلسيوس.

قدرت غيرطبيعي کنندگي کمپلکسها در دماي باالتر است.
ب) با افزايش غلظت کمپلکس ) ،Zn(IIقدرت غيرطبيعي کنندگي
کمپلکس ) Pd(IIکاهش مييابد .اين مشاهدهها با نتيجههاي
مطالعههاي سيتوتوکسي و  [L]1/2مطابقت کامل دارند.
پارامتر ترموديناميکي مهم ديگر که در فرايند غيرطبيعي کردن
 DNAميتوان بهدست آورد ( H ،انرژي الزم جهت غيرطبيعي کردن
 )DNAاست .براي محاسبه اين مقدار از رابطه گيپس-هلمهولتز()1

32

استفاده شد ] .[34سپس نمودار Hدر مقابل غلظت کمپلکس
) )a( Pd(IIو مخلوط نسبتهاي استوکيومتري )c( 2:1 ،)b( 1:1
و )d( 3:1با کمپلکس ) Zn(IIدر بازهي دمايي  27و  37درجه سلسيوس
رسم شد (شکل  .)1با برونيابي منحنيها (محل تقاطع منحني
با محور yها) مقدارهاي )  S(H Oبراي سامانههاي چهارگانه بهدست آمد
2
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(جدول  .)4اين مقدارها نيز در سامانهها تغيير محسوسي نداشت
که قابل انتظار است زيرا اين مقدارها مربوط به آنتالپي مولي فرايند
دناتور شدن در عدم حضور کمپلکس است.
تغييرهاي آنتروپي غيرطبيعي شدن ( DNAميزان بينظمي
سامانه) به کمک رابطه  S(H O) =  H(H O) -  G (H O) (/T
2
2
2
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محسوسي نداشت و قابل انتظار بود ،زيرا

) S(H O
2

بينظمي  DNAدر عدم حضور کمپلکس ميباشد.
شايان توجه است که مقدارهاي )،  G (H O
)O

2

)1( Gibbs-Helmholtz

32

23

v/[L]f (mM)-3

32
2/65

2/6

2/25

2/35

2/2

5

2

2/2

2/3

2/35

2/25

2/3

2

6

2

v/[L]f (mM)-3

3

6
2
3

2
2/32

2/3

2/22

2/22

2



v/[L]f (mM)-3

2

5

2

2/25

2





2/23

v/[L]f (mM)-3

35

و

در شرايط آزمايش (در دماي  27و  37درجه سلسيوس،

محاسبه شد (جدول  .)4اين مقدارها براي کمپلکس ) Pd(IIو مخلوط
نسبتهاي استوکيومتري  2:1 ،1:1و 3:1با کمپلکس ) Zn(IIتغيير

22

) H(H O
2

2

 S(H

تغييرهاي

2
2/35

2/25

2/3

2



شکل  3ـ منحني اسکچارد تجربي (نقطهها) و نظری (خطها) در برهمکنش با  ،DNAبرای کمپلکس ) )a( Pd(IIو هر يک از مخلوط
نسبتهای استوکيومتری  )c( 2:3 ،)b( 3:3و  )d( 6:3با کمپلکس ) Zn(IIدر دمای  25°Cو  65 °Cدرجه سلسيوس.

حالل آب و  pHثابت) تغييرهاي محسوسي ندارند .اين بدان معني
است که عامل اصلي تغييرها در ( DNAمثال غير طبيعي شدن)
حضور کمپلکسها ميباشد.
تيتراسيون  DNAتوسط کمپلکسها و رسم نمودار اسکچارد

علمي ـ پژوهشي

منحنيهاي اسکچارد تجربي و نظري ،براي کمپلکس
( )aو هر يک از مخلوط نسبتهاي استوکيومتري )c( 2:1 ،)b( 1:1
و  )d( 3:1با کمپلکس ) Zn(IIدر دو دماي  27و  37درجه
سلسيوس رسم شد (شکل  .)6اين منحنيها نشان ميدهند که:
الف) يافتههاي به دست آمده از مطالعههاي تجربي (نقطهها) و
)Pd(II
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نظري (خطها) تطابق زياد داشته و يکديگر را تأييد ميکنند
و ب) برهمکنش سامانههاي چهارگانه با  DNAبه صورت متعاون()1
انجام ميشود .يعني اتصال يک مولکول از کمپلکس به يک جايگاه
 ،DNAباعث سادگي در اتصال مولکول دوم به جايگاههاي مجاور ميشود.
اين مشاهده يکي از نتيجههاي جالب اين مطالعهها است.
در اين آزمايش پارامترهاي پيوندي  Kapp ،gو  ،nکه مقدارها
نظري بودند ،براي کمپلکس ) Pd(IIو مخلوط نسبتهاي
 27و  37درجه سلسيوس ،کاهش مييابد .اين مشاهدهها
نشان ميدهد که افزايش کمپلکس ) Zn(IIبه کمپلکس ) Pd(IIباعث
کاهش سرعت برهمکنش کمپلکس ) Pd(IIبا  DNAميشود .ج)
در بين نسبتهاي  2:1 ،1:1و  3:1از کمپلکس ) Pd(IIبا )،Zn(II
ثابت سرعت افزايش مييابد که نشان ميدهد که هرچند
کمپلکس ) Zn(IIباعث کاهش سرعت برهمکنش کمپلکس
) Pd(IIميشود ،اما خودش با  DNAبرهمکنش دارد .زيرا
با افزايش کمپلکس ) Zn(IIدر سه سامانه  2:1 ،1:1و  3:1سرعت
افزايش مييابد.
( g )2تعداد جايگاههاي پيوندي موجود در  DNAبراي
سامانههاي چهارگانه به ازاي هر  1111نوکلئوتيد) :در دو دماي
 27و  37درجه سلسيوس برابر با  2است .ثابت بودن تعداد جايگاهها
شايد نشانه اين است که در سامانههاي چهارگانه فقط کمپلکس
) Pd(IIاست که به علت مسطح بودن در  DNAاينترکيليت ميشود
ولي در هر يک از جايگاههايي که اينترکيليشن انجام ميشود،
تغييرهاي صورتبندي به گونهاي است که برهمکنش کمپلکس
) Zn(IIبا  DNAرا نيز مسير ميسازد.
( n )3ضريب هيل) :براي کليه سامانههاي چهارگانه در هر دو
دماي  27و  37درجه سلسيوس بزرگتر از واحد است که نشان دهنده
تعاوني مثبت سامانهها است .يعني يک اتصال ،اتصالهاي بعدي
به  DNAرا تسهيل ميکند .اين مشاهدهها ،منحني اسکچارد تجربي را
تأييد مينمايد .زيرا منحنيهاي اسکچارد نيز از نوع گودي رو به باال بود
که با تعاوني مثبت سامانهها منطبقاند.
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استوکيومتري  2:1 ،1:1و 3:1با کمپلکس ) Zn(IIنيز محاسبه شد
(جدول :[21] )4
( Kapp )1ثابت ظاهري برهمکنش کمپلکس با :)DNA
الف) با افزايش دما در هر يک از سامانههاي چهارگانه ،کاهش مييابد
که نشان دهنده کاهش سرعت برهمکنش با افزايش دماست.
بنابراين شايد برهمکنش اين کمپلکسها با  DNAگرمازاست.
ب) مقدارهاي  Kappبا افزايش کمپلکس ) Zn(IIدر هر دو دماي
)1( Cooperative

نتيجه گيري

در اين پژوهشها کمپلکس ضدتومور به فرمول
  NO3 با دو بار مثبت و کمپلکس جديد [Zn(Gly)3]-
2
2+

][Pd(bpy)2
K+

با يک بار منفي تهيه و ساختار آنها با روشهاي طيفسنجي و
غير طيفسنجي شناسايي شد .اين دو ترکيب را به ترتيب با ) Pd(IIو
) Zn(IIنشان داده و مخلوط نسبتهاي استوکيومتري زير را
از آنها تهيه نموديم:
1:1

{[Pd(II)]2+}2+ , {[Pd(II)]2+ [Zn(II)]-}+ ,

1:2

{[Pd(II)]2+ [Zn(II)]2-}0 ,

1:3

{[Pd(II)]2+ [Zn(II)]3-}-

بدين ترتيب در اين چهار سامانه بار مثبت از نسبت  1:1به 1:3
کاهش مييابد .يافتههاي اين پژوهشها نشان داد که هرچه
تراکم بار مثبت بر روي کمپلکس بيشتر باشد ويژگيهاي
ضدتومور و تمايل برهمکنش آن با  DNAبيشتر است .دليل آن را
به اين صورت ميتوان دانست که با افزايش نسبت غلظت
]) ،[Zn(IIتجمع بار روي مجموعه افزايش يافته و اين تراکم بارمنفي با بار منفي روي گروههاي فسفات سطح  DNAدافعه
اکترواستاتيکي داشته و اثربخشي کم ميشود.
قدرداني

نويسندگان از دانشگاه سيستان و بلوچستان بابت در اختيار
قرار دادن امکانات براي انجام پژوهشها تشکر و قدرداني مينمايند.
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