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مطالعه برهمکنش  DNAتیموس گاوی با کمپلکس رنیم ()Iتریکربونیل با لیگاند شیفباز دودندانه با
روشهای متفاوت طیفسنجی
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 -1استادیار شیمی تجزیه گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه قم ،ایران
 -2کارشناس ارشد گروه شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور ،مرکز قم ،ایران
دریافت :خرداد  ،1395بازنگری :آذر  ،1395پذیرش :بهمن 1395

چکیده :توانایی پیوند و برهمکنش کمپلکس رنیم ( )Iتریکربونیل شامل لیگاند دیایمینی ['_N,Nبیس (بنزآلدهید)1-و–2دی ایمینواتان] و

با نام اختصاری [ ،]Reبه  DNAاستخراجشده از تیموس گوساله ( )CT-DNAبا روشهای طیفنورسنج  ،UV-Visطیفسنجی فلورسانس ،طیف

دورنگنمایی دورانی ( ،)CDدناتوره شدن گرمایی و ولتامتری چرخهای ( )CVبررسی شده است .تجزیه و تحلیل دادههای طیفی هر کدام از این
روشها ،بهطور مجزا اطالعاتی در خصوص چگونگی پیوند یادشده میدهد .در مجموع ،از جمع دادههای طیفنورسنج  ،UV-Visطیف دورنگنمایی

دورانی  CDو دناتوره شدن گرمایی ،نوع و مقدار برهمکنش کمپلکسها با  DNAتعیین و تغییرهای ساختار  DNAبررسی شد )Kb( .ثابت پیوند

کمپلکس با  ،DNAبا استفاده از دادههای طیفنورسنج  UV-Visمحاسبه شد .نتایج نشان داد که کمپلکس [ ،]Reنسبت به سایر کمپلکسهای

شیفباز ،بهطور نسبی برهمکنش خوبی دارند .در همه آزمایشها ،برهمکنش را از طریق جایگیری جزیی و الکتروستاتیک پیشنهاد میکنند .البته
برهمکنش از طریق جایگیری غالب است ،چون بیشتر آزمایشها این نوع برهمکنش را تأیید کردند.
واژههای کلیدی :برهمکنش میانکنش ،کمپلکس رنیم ،لیگاند شیف باز ،پیوند به DNA

مو ،کمخونی ،تهوع ،استفراغ و جلوگیری از دفع طبیعی ادرار را
بهدنبال دارند .علم داروشناسی جدید ،در ابعاد ژنی بر عملکرد
داروهایی که به  DNAپیوند میشود ،استوار است .بررسیهای
برهمکنش دارو DNA-سطح وسیعی از پژوهشها را شامل
میشوند [ .]1تعدادی از داروهای ضدسرطان ،فعالیت زیستی
خود را با برهمکنش مستقیم با  DNAسلولی نشان میدهند.
یکی از نشانگاههای مهم مولکولی در طراحی ترکیبات ضد

مقدمه
شیمیدرمانی ،پرتودرمانی و جراحی سه روش اصلی درمان
سرطان هستند .متأسفانه روش جراحی نه تنها برای بیمار
ناخوشایند بوده بلکه در جلوگیری از انتشار سرطان ناموفق است.
از طرفی دیگر ،شیمیدرمانی و پرتودرمانی در درمان سرطان خون
و سرطانهایی که از یک ناحیه به نواحی دیگر بدن گسترش
مییابند ،مؤثرترند .البته عوارض جانبی ناخوشایندی مانند ریزش
*عهدهدار مکاتباتM.Bordbare@gmail.com :
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سرطان DNA ،است .بیشتر داروها ،بهعنوان بازدارنده درتهیه
اسیدهای نوکلئیک عمل کرده و در برهمکنش با DNA، DNA
را از ساختار عادی خود خارج ساخته و درنتیجه فعالیت طبیعی
آن را مختل میکنند .از طرفی رادیکالهای آزاد میتوانند به
پروتیینها ،لیپیدها و  DNAبافتهای زیستی آسیب برسانند ،که
باعث تسریع سرطان شود .ضداکسیدان به علت خاصیت ربایندگی
رادیکال ،جلوی این آسیبها را میگیرند .در درمان سرطان،
ترکیبهایی که دو خاصیت ضداکسیدانی و پیوند به  DNAرا
با هم داشته باشند ،بسیار اهمیت دارد .بنابراین ،مطالعه پیوند
ترکیبهای متفاوت با  DNAدارای اهمیت زیادی است .بهمنظور،
بررسی توانایی کمپلکسهای فلزی در تشخیص و واکنش با
 ،DNAانواع متفاوتی از کمپلکسها تهیه شدهاند که در میان
آنها کمپلکسهای فلزی شیفباز بهدلیل فعالیتهای زیستی و
ضدسرطانی مورد توجه ویژهای قرار گرفتهاند [ 2و  .]3شیفبازها
لیگاندهای چند منظورهاند که فراهمکننده اتمهای دهنده مناسب
برای واکنش با یونهای فلزی هستند .شیفبازها از واکنش بین
آمین نوع اول با یک کتون یا آلدهید که حاوی ترکیبهایی با گروه
عاملی ( )C=N–Hهستند ،تشکیل میشوند .در این ساختار ،N
بهعنوان اتم دهنده عمل کرده و اگر یک گروه عاملی مناسب مانند
 OH ،SHو غیره در مجاور گروه ایمین باشد ،این ترکیبها را قادر
میسازد تا بهعنوان لیگاند سازنده کیلیت عمل کرده و با یونهای
فلزی واکنش دهند .بنابراین ،بهطور گسترده تهیه و چگونگی
ساختار و توانایی واکنش آنها با  DNAبررسی شده است [ 4و .]5
این کمپلکسها با پیوند به مولکول  DNAفعالیتخود را در بدن
شروع میکنند .بههمین منظور ،محلهای خاصی از  DNAبرای
پیوند به این کمپلکسها مورد هدف قرار گرفته تا با دادن یک
ناپایداری مناسب به فلز ،برهمکنش را آغاز کند .بهطور معمول،
این برهمکنشها به سه حالت الکتروستاتیکی ،پیوند هیدروژنی و
برهمکنش صفحههای آروماتیک با جفت رشتهها اتفاق میافتد
که درحالت سوم همپوشانی بهتر صورت گرفته و برهمکنش آن
بیشتر و از حساسیت مناسبی برخوردار است [.]6
4. Partial intercalation

ژانگ و همکارانش [ ]7گزارش کردند که کمپلکس مس
حاوی لیگاندهای تائورین 1و سالیسیل آلدهید شیفباز با DNA
برهمکنش مناسبی دارد .جینگ و همکارانش [ ]8کمپلکسی از
وانادیم شامل لیگندهای ال-والین 2شیفباز و -1.10فنانترولین
تهیه و برهمکنش را از نوع جایگیری با  DNAتیموس گاوی
گزارش کردند .جانا و همکارانش [ ]9کمپلکسی از مس حاوی
لیگاند پیپیرین-2-ایلمتیل-پیریدین-آمین 3تهیه و برهمکنش
آن را با  DNAبررسی کردند .در این کمپلکس نیز برهمکنش
جایگیری جزیی 4با  DNAرا گزارش کردند .گزارشها نشان داد
که کمپلکسهای حاوی لیگاندهای شیفباز توانایی ایجاد پیوند با
 DNAرا دارند .در کارهای قبلی ما ،بررسیهایی در برهمکنش
کمپلکسهای قابل حل نیکل [ ،]4مس [ ]10و کبالت []11حاوی
مخلوط لیگاندهای 2و-6دی کربوکسیلیک اسید 5و -2آمینو
پیریمیدین 6با  DNAصورت گرفته است .تمام نتایج نشان داد که
این کمپلکسها بهعنوان مولکولهای کوچک ،برهمکنش مناسبی
از نوع جایگیری با  DNAدارند.
در این کار پژوهشی ،با توجه به اهمیت برهمکنش مولکولهای
کوچک با  DNAدر جهت توسعه داروهای ضدتومور ،برهمکنش
کمپلکس رنیم ( )Iتریکربونیل شامل شیفباز (طرحواره  )1با
 DNAتیموس گوساله ( ،)CT-DNAبا استفاده از روشهای
طیفنورسنج و اسپکتروفلوریمیری ،دورنگنمایی دورانی،
دناتورهشدن گرمایی ،بهطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.
تابهحال گزارشی از برهمکنش کمپلکس رنیم ( )Iتریکربونیل
شامل شیفباز با  DNAارائه نشده است.
روش تجربی

مواد شیمیایی و دستگاهها

مواد شیمیایی مورداستفاده از شرکت تجاری  Merckو
 DNAاستخراجشده از تیموس گوساله ( )CT-DNAاز شرکت
 Sigma-Aldrichخریداری شدهاند .طیف ارتعاشی ترکیبها
در ناحیه 500تا  4000 cm-1با طیفسنج فروسرخ تبدیل

1. Taurine
2. L-Valine Schiff Base
3. Piperidin-2-ylmethyl-pyridin-2-ylmethylene-amine
5. Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
6. 2-aminopyrimidine

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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بردبار و همکاران

تهیه محلول  DNAو تعیین غلظت آن

فوریه ( )FT-IRشیمادزو مدل  IRPrestige-21و با استفاده
از قرص پتاسیمبرمید ( )KBrگرفته شد .طیفهای رزونانس
مغناطیسی هسته ( )1HNMRترکیبها با دستگاه  NMRاز نوع
 Avance DRX-500 MHz Brukerبا شاهد داخلی
تترامتیلسیالن ( ،)TMSدر دمای محیط و در حالل
 DMSO-d6ثبت شدند .طیفهای فلورسانس با دستگاه
 Caryمدل  ،Eclipseطیفهای نورسنج ( )UV-Visبا
دستگاه  Shimadzuمدل  ،UV-2550طیفهای CDبا دستگاه
 Circular Dichroism Spectrometerمدل  215ساخت
شرکت  ،Avivطیفهای  Tmبا دستگاه طیفنورسنج با مدل
 Biocary-100و نمودارهای ولتامتری چرخهای ( )CVبا دستگاه
الکتروآنالیز  Autolabمدل  Pgstat101گرفته شدهاند .درصد
عناصر کربن ،هیدروژن و نیتروژن کمپلکس با دستگاه تجزیه
عنصری  LECOمدل  CHNS-932اندازهگیری شد.

تمام آزمایشها در دمای اتاق  25 ˚Cو محیط بافر Tris-HCl
pH ،NaOH

( 5میلیموالر ) و ( 10 NaClمیلیموالر) که با
آن را به  pH( 7/3محیط کاراندام) رسانده ،انجام شد .محلول
استوک کمپلکس [ ]Reدرحالل دیکلرومتان تهیه و برای به
حجم رساندن همه محلولهای رقیق از بافر  Tris-HClو NaCl
استفاده شد .برای تهیه محلول استوک از  ،DNAابتدا 0/005
گرم از  CT-DNAدر  5میلیلیتر محلول بافر تریس حل شد.
سپس ،برای تهیه محلول رقیقتر مقدار  200میکرولیتر از محلول
استوک ،در بالن ژوژه  5میلیلیتری با بافر تریس به حجم رسانده
شد .سپس ،طیف محلول رقیق  DNAبا دستگاه طیفنورسنج
گرفته و با جذب آن در  260نانومتر ( ،)ƐDNA=6600غلظت
 DNAتعیین شد.
بررسی طیفسنجی کمپلکس [ ]Reبا DNA

تهیه لیگاند دیایمین -N',Nبیس (بنزآلدهید) 1-و-2دی
ایمینواتان

ابتدا  2/5میلیلیتر از محلول کمپلکس با غلظت 34/81
میکروموالر به سل نمونه افزوده و طیف آن گرفته شد .در چندین
مرحله ،حجمهای مشخص از محلول  DNAبا غلظت 435
میکروموالر به هر دو سل نمونه و شاهد افزوده شد ،بهطوری
که غلظت  DNAبه کمپلکس بهصورت مرحلهای افزایش یابد.
علت افزودن  DNAبه هر دو سل این است که  DNAدر ناحیه
موردبررسی دارای جذب است .وقتیکه  DNAبه هر دو سل نمونه
و شاهد افزوده شد ،اثر جذب  DNAحذف و دیگر جذب مربوط
به آن مشاهده نمیشود و تغییرهای ایجادشده در جذب کمپلکس
مربوط به اثر واکنش کمپلکس و  DNAاست .هر بار ،پس از
افزایش محلول  ،DNAمحلول داخل سل همزده و طیف آن در
ناحیه  200تا  400نانومتر اسکن شد .برای تیترکردن معکوس
یعنی تیترکردن  DNAبا کمپلکس رنیم 2/5 ،میلیلیتر از DNA
با غلظت  69/8میکروموالر را در سل نمونه ریخته و با کمپلکس به
غلظت  104میکروموالر تیتر شد .پیش از هر سری خواندن جذب،
برای صفرکردن جذب کمپلکس باید محلول تیترکننده کمپلکس
به هر دو سل شاهد و نمونه افزوده میشد تا تغییرهای احتمالی بر

 12میلیمول بنزآلدهید ( 1/2میلیلیتر) با  6میلیمول
اتیلندیآمین ( 0/4میلیلیتر) ،در  30میلیلیتر اتانول بهمدت 1
ساعت همزده شدند .پس از سردکردن محلول تا دمای محیط،
عمل بلورینگی مجدد بر جامد زرد رنگ به دست آمده ،در حالل
اتانول انجام شد .بلورهای روی صافی جدا و با اتانول سرد شسته
و خشک شدند.

تهیه کمپلکس رنیم ( )Iبا لیگاند دیایمین

محلولی از پنتاکربونیلرنیم ( )Iکلرید ( 0/5میلیمول181 ،
میلیگرم) با مقدار مولی برابر از لیگاند تهیهشده در قسمت پیش،
در  20میلیلیتر حالل شامل  15میلیلیتر تولوئن و  5میلیلیتر
دیکلرومتان بازروانی شد .پس از سردکردن مخلوط واکنش تا
دمای محیط و افزودن هگزان نرمال ،محصول موردنظر بهصورت
بلورهای ریز زرد رنگ رسوب کرد .رسوب زرد صافشده و با
هگزان نرمال شستشو و خشک شد.
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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میکرموالر و غلظت  100 DNAمیکروموالر بود.

طیف محلول  DNAدر اثر افزودن کمپلکس ،حذف شود .بهگونهای
که ،تغییرهای مشاهده شده فقط ناشی از برهمکنش کمپلکس با
 DNAباشد .همچنین ،پس از هر بار افزودن کمپلکس به محلول
داخل سل  ،DNAعمل آمیخته شدن صورت گرفته و پس از آن
طیف محلول گرفته شد.

ولتامتری چرخهای ()CV

آزمایشهای ولتامتری چرخهای در دمای اتاق با سه الکترود
سلول الکتروشیمیایی معمولی انجام شد .کاربرد ولتامتری چرخهای
برای بررسی پیوند کمپلکسهای فلزی با  DNAو کاملکننده
روشهای باال در پژوهش است [ 12و .]13
بررسی اسپکتروفلوئوریمتری کمپلکس [ ]Reبا DNA
کمپلکس [ ]Reبا غلظت  63/3میکروموالر در بافر آب حاوی
طیف فلوئورسانس کمپلکس [ ]Reبا دستگاه اسپکتروفلوئوریمتر
غلظت  5mMاز  Tris–HClو  50mMاز  NaClبا pH=7/3
بر  10و  5نانومتر و PMT=Manuaدرطولموجهای
آماده شد .ولتامتری چرخهای از کمپلکس [ ]Reدر گستره -1/3
 λem =426nmو  λex =370nmبه همراه تنظیم شکافهای
تا  1/52با الکترود  Ag/AgClبهعنوان الکترود مرجع ،الکترود
برانگیختگی و نشر گرفته شد .در این آزمایش 2 ،میلیلیتر از
پالتین بهعنوان الکترود کمکی و الکترود طال بهعنوان الکترود
محلول کمپلکس با غلظت  35/44میکروموالر در سل نمونه
است.بافر آب حاوی غلظت  5 mMاز  Tris–HClو  50 mMاز  NaClبا pH=7/3
میکروموالر در
غلظته63/3
کمپلکس
دست آمده
شد ]Re[.با کار ب
ریخته و بهوسیله  DNAبا غلظت  472/5میکروموالر تیتر
کمپلکس،
ولتامتری چرخهای از کمپلکس [ ]Reدر گستره  -1/3تا  1/52با الکترود  Ag/AgClبهعنوان الکترود مرجع ،الکترود
بهطوری که هر بار پس از افزودن  DNAبه محلولآماده شد.
ها و
عنوان الکترودنتیج
پالتین بهطیف
محلول تحت عمل آمیختهشدن قرار گرفته و تغییرهای
بحثبهعنوان الکترود کار بهدست آمده است.
الکترود طال
هو
کمکی
لیگاند شیفباز دودندانه برای تهیه کمپلکس رنیم ،از طریق
نشری آن ثبت شد.
نتیجهها و بحث واکنش تراکمی بین اتیلندیآمین و بنزآلدهید در حالل اتانول
تهیه شد .در شکل  1طرحواره واکنش تهیه کمپلکس رنیم
بررسیهای طیفسنجی روبش دمایی DNA
لیگاند شیفباز دودندانه برای تهیه کمپلکس رنیم ،از طریق واکنش تراکمی بین اتیلندیآمین و بنزآلدهید در حالل
بهکار گرفته شده در این پژوهش ،آورده شده است .همچنین،
بهمنظور تعیین اثر کمپلکس بر دمای ذوب ، DNAاز روش
اتانول تهیه شد .در شکل  1طرحواره واکنش تهیه کمپلکس رنیم بهکار گرفته شده در این پژوهش ،آورده شده است .همچنین،
براساس مطالعههای انجامشده [ 14تا  ]17در ساختارهای بلوری
طیفسنجی روبش دمایی استفاده شد .این سری آزمایشها
براساس مطالعههای انجامشده [ 14تا  ]17در ساختارهای بلوری کمپلکسهای مشابه و نیز با توجه به طیفهای  FT-IRو H-
کمپلکسهای مشابه و نیز با توجه به طیفهای  FT-IRو
با دستگاه طیفنورسنج با توان تغییر دما به مقدار یک درجه
 NMRکمپلکس رنیم ،با ساختار زیر مطابقت دارد.
 H-NMRکمپلکس رنیم ،با ساختار زیر مطابقت دارد.
سانتیگراد در دقیقه انجام و جذب  DNAدر هر دما در طول
موج  260نانومتر و گستره دمایی  50-100درجه سانتیگراد
بیان شد .نمونههای بهکار رفته در این آزمایش عبارتاند از :یک
نمونه حاوی تنها  DNAکه بهعنوان نمونه شاهد و یک نمونه
[]Re]Re
کمپلکس [
وارهوارهروش
طرح
شکل 1
حاوی کمپلکس [ )]Re]/[DNA[=0/53( ،]Reتهیه شد .غلظت
تهیه کمپلکس
روش تهیه
طرح
شکل 1
کمپلکس [ 40/4 ]Reو غلظت  75 ،DNAمیکروموالر بود.
= ،)Mمقدار محاسبهشده
مولیOآن (
تجربی  )C Hو
با توجه به فرمول تجربی کمپلکس (ClN O Re
 541و
)C19/85Hg/mol
ClN
جرم(Re
کمپلکس
با توجه به فرمول
16
2 3
85بهترتیب
کمپلکس
موجود( در
جرمنیتروژن
عناصر کربن ،هیدروژن و
درصدهای بهدست آمده با
شده است.
محاسبهدرصد
مقدار 2و 5/17
/95 ،42،)/11
عناصر
M=541
g/mol
مولی آن
دورنگنمایی دورانی
/
عنوان عنصری که
قادیره تجزیه
در این آزمایش یک نمونه حاوی تنها  DNAم
فهای ارتعاشی لیگاند و
/11طی
ترتیبدارند.
تطابقبهخوبی
درصددرهستند،
نیتروژن5/01
هیدروژن41و 2/84 ،و
بهترتیب /90
،42
کمپلکس
موجود
کربن،
که ب
ارتعاش کششی
آورده5شده
]DNAدرباشکلهای 2
نمونه شاهد استفاده شد و مخلوط کمپلکس [ ]Reو [کمپلکس
گستره  1641cmو cm
مقادیرب در
اصلی بهترتی
دستجذب
C=Nه یک
تجزیه
آمده با
درصدهای ب
است.است.
درصد
 /95و3 2و /17
تطابق
هستند،
درصد
5/01
ترتیب
عنصری
]Re
نسبت ( ]Re]/[DNA[=0/5تهیه شد .غلظت کمپلکس [
نشان
1626
ی فلز افزایش یافته و اتم
منفی رو
چگالی بار
اتم فلز،
/84ای2میون به
،41گروه
/90شدن
وئوردینه
کهیب،هبا ک
طورکل
50میدهد [ .]18به
3

2

16

19

-1

-1

مرکزی از طریق پیوند برگشتی برای کاهش بار منفی خود ،چگالی بار الکترونی اضافی خود را به اوربیتال ضد پیوندی * πگروه
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 C=Nمنتقل کرده و درنتیجه مرتبه پیوند کاهش و نوار ارتعاشی آن پایین میآید [ .]14افزون بر نکته یادشده ،پدید آمدن سه

72

نوار جذبی مربوط به کربونیل در کمپلکس رنیم ( )Iتریکربونیل با ساختار هشت وجهی و تقارن  ،CSدر گستره -2020 cm-1
 ،1870شاهدی بر تشکیل کمپلکس است [ 19و .]20
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خوبی دارند .طیفهای ارتعاشی لیگاند و کمپلکس در شکلهای
 2و  3آورده شده است .ارتعاش کششی  C=Nیک جذب اصلی
بهترتیب در گستره  1641 cm-1و  1626 cm-1نشان میدهد [.]18
بهطورکلی ،با کوئوردینهشدن گروه ایمین به اتم فلز ،چگالی بار
منفی روی فلز افزایش یافته و اتم مرکزی از طریق پیوند برگشتی
برای کاهش بار منفی خود ،چگالی بار الکترونی اضافی خود را
به اوربیتال ضد پیوندی * πگروه  C=Nمنتقل کرده و درنتیجه
مرتبه پیوند کاهش و نوار ارتعاشی آن پایین میآید [ .]14افزون
بر نکته یادشده ،پدید آمدن سه نوار جذبی مربوط به کربونیل در
کمپلکس رنیم ( )Iتریکربونیل با ساختار هشت وجهی و تقارن
 ،CSدر گستره  ،1870-2020 cm-1شاهدی بر تشکیل کمپلکس
است [ 19و .]20

طیف  1H-NMRلیگاند در شکل  4نشان میدهد که
هیدروژنهای آلیفاتیک ( )Haدر ناحیه  4/03 ppmظاهرشده و
انتگرال این پروتونها با تعداد  4پروتون بیانگر این است که به
حلقه کیلیت اتیلندیآمین تعلق دارند [15و .]16بهدلیل متقارن
بودن لیگاند و معادل بودن پروتونها ،رزونانس آنها بهصورت
یکتایی است .در ناحیه  8/34 ppmیک پیک یکتایی ظاهرشده
که مربوط به دو پروتون ایمینی ( )Hbموجود در این لیگاند
است .در ناحیه  7/43تا  7/76 ppmپروتونهای آروماتیک ()Hc
1
ظاهرشدهاند [ .]17نکته قابل توجه در شکل  5طیف H-NMR
کمپلکس آن است که پیک مربوط به پروتونهای آلیفاتیک ()Ha
که در ناحیه  4/11-4/42 ppmظاهر میشوند ،بهعلت معادل نبودن
پروتونهای گروههای متیلن با یکدیگر بهصورت دو گروه چندتایی
دیده میشوند [ .]15این مطلب بیانگر آن است که کمپلکس تهیه
شده رنیم( ،)Iدارای ساختار هشتوجهی واپیچیده است.

شکل  4طیف رزونانس مغناطیسی هسته لیگاند

شکل  2طیف فروسرخ تبدیل فوریه لیگاند دیایمین
شکل  2طیف فروسرخ تبدیل فوریه لیگاند دیایمین
شکل  2طیف فروسرخ تبدیل فوریه لیگاند دیایمین

شکل 3

شکل 4

رزونانس مغناطیسی هسته لیگاند
هستهیف
مغناطیسیل  4ط
شک
لیگاند
طیف رزونانس

طیف فروسرخ تبدیل فوریه کمپلکس []Re

شکل  3طیف فروسرخ تبدیل فوریه کمپلکس []Re
شکل  3طیف فروسرخ تبدیل فوریه کمپلکس []Re
رزونانس مغناطیسی هسته کمپلکس []Re
شکل  5طیف
ظاهرشده و
ف  1H-NMRلیگاند در شکل  4نشان میدهد که هیدروژنهای آلیفاتیک ( )Haدر ناحیه 4/03 ppm

ف  1H-NMRلیگاند در شکل  4نشان میدهد که هیدروژنهای آلیفاتیک ( )Haدر ناحیه  4/03 ppmظاهرشده و
ین پروتونها با تعداد  4پروتون بیانگر این است که به حلقه کیلیت اتیلندیآمین تعلق دارند [ 15و  .]16بهدلیل
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

کمپلکس [Re
سال هسته
شکل  5طیف رزونانس مغناطیسی
شماره] ،2تابستان 97
دوازدهم،
و  .]16بهدلیل

تعلق دارند [15
ین پروتونها با تعداد  4پروتون بیانگر این است که به حلقه کیلیت اتیلندیآمین 73
ودن لیگاند و معادل بودن پروتونها ،رزونانس آنها بهصورت یکتایی است .در ناحیه  8/34 ppmیک پیک یکتایی

در شکل  6طیف الکترونی لیگاند دیایمین و کمپلکس رنیم مربوط آورده شده که دارای نوارهای جذبی در گستره 230

ودن لیگاند و معادل بودن پروتونها ،رزونانس آنها بهصورت یکتایی است .در ناحیه  8/34 ppmیک پیک یکتایی
ه که مربوط به دو پروتون ایمینی ( )Hbموجود در این لیگاند است .در ناحیه  7/43تا  7/76 ppmپروتونهای آروماتیک

تا  300 nmهستند .این نوارها مربوط به انتقالهای جفت الکترون غیرپیوندی  nبه اوربیتال مولکول ضدپیوندی  )nπ ( πدر
*

*

مطالعه برهمکنش  DNAتیموس گاوی با کمپلکس رنیم (... )I

کمپلکس )UV-Visمربوط به تیترکردن کمپلکس [ ]Reبا غلظت  34/81میکروموالر درمحلول ب
طیف جذبی (
ی7
شکل
ایمین و
در شکل  6طیف الکترونی لیگاند د
با افزایش  CT-DNAبا نسبت [ ]DNA[/]Reبرابر با صفر تا 5
رنیم مربوط آورده شده که دارای نوارهای جذبی در گستره
 230تا  300nmهستند .این نوارها مربوط به انتقالهای
جفت الکترون غیرپیوندی  nبه اوربیتال مولکول ضدپیوندی
جدول  1نتایج بهدست آمده از مشخصات طیفی  ،UV-Visمقدار جابهجایی
* )n→π*)πدر پیوند ایمینی ( )C=Nو انتقال از اوربیتال مولکولی
برحسب نانومتر و درصد هیپوکرومیسم کمپلکس [ ]Reبا DNA
پیوندی  πبه اوربیتال مولکولی ضدپیوندی * )π→π*)πدر پیوند
هیپوکرومیسم
ایمینی یا حلقه آروماتیک هستند .در کمپلکس تهیه شده رنیم()I
 جابهجایی آبی  maxکمپلکس
Kb
6
()nm
ضدپیوندیاوربیتالهای خالی %ضدپیوندی *π
خالیدلیل وجود
های ،dبه
ترونلی
ش الک
دلیلآرای
( )Iبا
تهیه شده
کمپلکس
اوربیتا
وجود
الکترونیرن6یdم ،به
آرایش
ک هستند .در با
()nm
امکان 6
شکلیπ* 7
/47ی5وند
×10ضدپ
خالی
تالهای
وجود اوربی
اوربیتا،لبهدل
ترونی d6
ش الک
( )Iبا آرای
انتقال
الکترون،
ل دارای
هایی d
لیگاند و
مناسب بر
تهیه شده رنیم *π
جذبی ( )UV-Visمربوط به 1/4
طیف 32
240غلظت []Re
 ]Reبا
تیترکردن کمپلکس [/8
وجود دارد.
د و اوربیتالهای  dدارای الکترون ،امکان انتقال بار از فلز به لیگاند ()MLCT
 34/81میکروموالر درمحلول بافر تریس
بار از فلز به لیگاند ( )MLCTوجود دارد.
تیترکردن کمپلکس [ ]Reبا غلظت  34/81میکروموالر درمحلول بافر تر
دارد.طیف جذبی ( )UV-Visمربوط به
شکل 7
ای الکترون ،امکان انتقال بار از فلز به لیگاند ( )MLCTوجود
با افزایش  CT-DNAبا نسبت [ ]DNA]/[Reبرابر با صفر تا 5
با افزایش  CT-DNAبا نسبت [ ]DNA[/]Reبرابر با صفر تا 5

مقدار ثابت پیوند ( )kbبهدست آمده برای کمپلکس [ ]Reاز نمودار شکل  8برابر  5/47×106بهدست آم

که در آن [ εf ,εa ]DNAو  εbبه ترتیب غلظت کلی ،CT-DNA
برهمکنش از نوع میانکنش
ضریب جذب کمپلکس در هر افزایش تیترانت بهدست آمده از
برحسب نانومتر و درصد هیپوکرومیسم کمپلکس [ ]Reبا DNA
[ ،Aobs/[Reضریب جذب کمپلکس آزاد و ضریب جذب کمپلکس
[ ]Reبا  DNAاز نوع میانکنش است [.]21
هیپوکرومیسم
)|DNA]/(|ε
-ε
[
رسم
از
همچنین،
هستند.
DNA
به
شده
پیوند
 جابهجایی آبی  maxa fکمپلکس
Kb
()nm
%
دست میآید
( )nmاز مبدأ Kb ،به
[ ،]DNAنسبت شیب به عرض
برحسب
240/8
1/4
(شکل 32 .)8
5/47×106
[]Re

گستره 6
مقدار
طیفیدر،UV-Vis
مشخصات
نتایجمبهدست
ک جدول
جاییاست،
جابه107
 10تا
پیوند آن
آمده ازثابت
برمید که
السیک 1اتیدی

گاند= )c
= وM)cو ل-3ی1×10
a =1×10
(4×10--53 M
شکلک 6طی
دی ایمین ()b = 4×10-5 M
[]Reو M
UV-Visکمپلکس= a
های[4×10-5 M( ]Re
مپلکفس
ل  6طیفهای UV-Vis
و لیگاند دی ایمین ()b = 4×10-5 M

کمپلکس [ a = 4×10-5 M( ]Reو  )c = 1×10-3 Mو لیگاند دی ایمین ()b = 4×10-5 M

بیانگر بر

مقدار ثابت پیوند ( )kbبهدست آمده برای کمپلکس [ ]Reاز نمودار شکل  8برابر  5/47×106بهدست آمد که
ی  UV-Visمربوط به تیترکردن کمپلکس [ ]Reدرمحلول بافر تریس با افزایش  ،CT-DNAدر شکل  7آورده
کمپلکس
طیف جذبی  UV-Visمربوط به
یانکنش
تیترکردناز نوع م
برهمکنش
[ ]Reکالسیک اتیدیم برمید که ثابت پیوند آن در گستره  106تا  107است ،بیانگر برهمکن
بافرکردن
تیتر
نورسنج
طیف
ررسیهای
آوردهمحاسبه کرد .برای
شکل  K7bرا
آوردهپیوند و
ثابت
توان
ی
م
،
DNA
با
شدر شکل 7
،CT-DNA
تریس
درمحلول
 ،CT-DNAدر
[ ]Reبا افزای
افزایشس
کمپلکستری
درمحلولبا بافر
[]Re
مپلکس
تیترکردن ک
[ ]Reبا  DNAاز نوع میانکنش است [.]21
تیترکردن
نورسنج
بررسی
است.
یبباها با
شده ترک
درت یا شدت پیوند
[]Reتغییرهای بهوجود آمده در جذب
کمپلکسطریق
است K .از
مهمی
های طیKفعامل
،DNA
ج تیترکردن کمپلکس [ ]Reبا  b،DNAمیتوان ثابت پیوند bو  Kbرا محاسبه کرد .برای
با  ،DNAمیتوان ثابت پیوند و  Kbرا محاسبه کرد .برای کنترل
کمپلکس [ ]Reو افزایش غلظتهای  DNAبا استفاده از معادله  1قابلبیان است [.]6
عامل
Kb ، DNA
ها با
مهمی پیوند
عاملیا شدت
مقدارKقدرت
مهمیآمده در جذب
بهوجود
ییرهای
طریق تغ
ترکیKباز
استb .
رکیبها با b ،DNA
است Kb .از طریق تغییرهای بهوجود آمده در جذب  λmaxمربوط به
ش غلظتهای  DNAبا استفاده از معادله  1قابلبیان است [.]6
شکل  8نمودار [  )DNA] / ε -εدر برابر [ ]DNAمربوط به کمپلکس []Re
استفاده از معادله
DNA
[DNA]/(εa-εf) = [DNA](ε
معادله ( )1کمپلکس [ ]Reو افزایش غلظت (-εf
1/Kباb- εf( +
هایb (εa
 1قابلبیان است [.]6
شکل  8نمودار (  [DNA] / ε -εدر برابر [ ]DNAمربوط به کمپلکس []Re
f

f

a

a

تیترانت به
کمپلکس در ه
 b،-CTضریب
آمده ازطیفی هایپرکرومیسم و هیپوکرومیسم
دستویژگی
کلی ،دو
[DNA]/(εر افزایش بهطور
= [DNA](ε
εf(-DNA
کلی+ 1/K
 εf ،εa ،]DNو  εbبه ترتیب (εf
جذب )a-εf
غلظتb (εa-
مربوط به ساختار مارپیچ دو رشتهای  DNAهستند .هایپرکرومیسم
معادله ()1
رسم
از
همچنین،
.
هستند
ریب جذب کمپلکس آزاد و ضریب جذب کمپلکس پیوند شده به DNA
10
1. Intercalation
ب غلظت کلی  ،CT-DNAضریب جذب کمپلکس در هر افزایش تیترانت بهدست آمده از

 )|DNبرحسب [ ،]DNAنسبت شیب به عرض از مبدأ Kb ،بهدست میآید (شکل .)8
رسم
از
همچنین،
 DNAهستند.
س آزاد و ضریب جذب کمپلکس پیوند شده به
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مربوط به ساختار مارپیچ دو رشتهای  DNAهستند.
ی ،دو ویژگی طیفی هایپرکرومیسم و هیپوکرومیسم
74
 ،نسبت شیب به عرض از مبدأ Kb ،بهدست میآید (شکل .)8
(افزایش جذب) ،نشاندهنده شکست در ساختار دو رشته  DNAو هیپوکرومیسم (کاهش جذب) ،نشاندهنده
شکل  8نمودار ( [DNA] / εa-εfدر برابر [ ]DNAمربوط به کمپلکس []Re
هایپرکرومیسم و هیپوکرومیسم مربوط به ساختار مارپیچ دو رشتهای  DNAهستند.
 Dتحت تأثیر پیوندهای الکتروستاتیک و یا میانکنش 1است که در اثر برهمکنش جایگیری ،ساختار مارپیچ دو

بردبار و همکاران

شکل  9طیف جذبی ( )UV-Visمربوط به تیترکردن  )69/8 µM( DNAدرمحلول بافر تریس با افزایش
شکل  10تغییرات نشر فلورسانس کمپلکس [ ]Reبا افزایش
(افزایش جذب) ،نشاندهنده شکست در ساختار دو رشته DNA
غلظت کمپلکس [ ]Reبا نسبت [ ]DNA[/]Reبرابر با صفر تا 0/6
 DNAرا در نسبتهای مولی متفاوت نشان میدهد .همانطور
و هیپوکرومیسم (کاهش جذب) ،نشاندهنده پیوند به DNA

DNA
DNAنیزرا بادرافزایش
نامنظم و
شود،
مشاهده می
نشر که
تغییرات در
 110است که
کنش
مولی متفاوت نشان
نسبتهای
تغییرهاافزایش
[ ]Reبا
کمپلکس
فلورسانس
تحت تأثیر پیوندهای الکتروستاتیک و یا میاشنکل

تا نسبت مولی [ ]DNA]/[Reبرابر با  ،1شدت فلورسانس
اثر برهمکنش جایگیری ،ساختار مارپیچ دو رشتهای DNAنیز
افزایش یافته است .همچنین ،تغییرها بیانگر آن است
34جابهجایی
مقدار
پایدار میشود [ .]21مشخصات طیفی ،UV-Vis
کمپلکستریس
میکروموالر درمحلول بافر
شکل  7طیف جذبی ( )UV-Visمربوط به تیترکردن کمپلکس [ ]Reبا غلظت /81
کمپلکس5
صفر تا
برابر با
[]DNA[/]Re
درصد با نسبت
CT-DNA
برحسبافزایش
با
افزایش
DNA
رنیم و
تغییرهامناسب
برهمکنش
است .که
یافته[]Re
تیترکردن
هیپوکرومیسم
نانومتر و
باعثبین
مناسب
کنش
کمپلکسبرهم
بین است که
بیانگر آن
همچنین،
افزایش
کمپلکس
کمپلکس رنیم و NA
سختی ساختمان کمپلکس شده است [ .]6افزون بر آن ،سختی
با  DNAدر جدول  1آورده شده است.
سختی ساختمان کمپلکس شده است [ .]6افزون بر آن ،سختی کمپلکسها باعث افزایش شدت فلورسانس شد
جایی کمپلکسها باعث افزایش شدت فلورسانس شده است .پس از
جایی
مقدارجابه
،UV-Visمقدار
طیفی،UV-Vis
مشخصات طیفی
آمده ازاز مشخصات
جابه
دستآمده
نتایجبهبهدست
جدول1 1نتایج
جدول
افزایش
مشاهده شد که دلیل ر
یک ،شدت
نوسانی در
تغییرات بانامنظم
نسبت بیشتر از یک،
با
DNA
DNA
با
]
Re
[
کمپلکس
هیپوکرومیسم
درصد
و
نانومتر
برحسب
فلورسانسو نوسانی
تغییرات نامنظم
نسبت وبیشتر از
افزایش DNA
برحسب نانومتر و درصد هیپوکرومیسم کمپلکس [ ]Reبا DNA

طور که مشاهده میشود ،تغییرها نامنظم و نیز با افزایش  DNAتا نسبت مولی [ ]DNA[/]Reبرابر با  ،1ش

هیپوکرومیسم

Kb
5/47×106

دست نیامد.
موضوع به
 جابهجایی آبی
()nm

%

()nm

32

1/4

max

240/8

کمپلکس

در شدت فلورسانس مشاهده شد که دلیل روشنی برای این
موضوع بهدست نیامد.

[]Re

مقدار ثابت پیوند ( )kbبهدست آمده برای کمپلکس [ ]Reاز
مقایسه
شکل 8که در
دست آمد
[5/]Reاز به
47×106
برای برابر
شکل 8
/47با 5بهدست آمد که در مقایسه با
برابر ×106
نمودار
کمپلکس
نمودار آمده
دار ثابت پیوند ( )kbبهدست
برهمکنش از نوع میانکنش کالسیک اتیدیم برمید که ثابت پیوند
ش از نوع میانکنش کالسیک اتیدیم برمید که ثابت پیوند آن در گستره  106تا  107است ،بیانگر برهمکنش کمپلکس
آن در گستره  106تا  107است ،بیانگر برهمکنش کمپلکس []Re
 DNAاز نوع میانکنش است [
.]21از نوع میانکنش است [.]21
DNA
با
شکل  9طیف جذبی  UV-Visمربوط به تیترکردنDNA
دهد.غلظت کمپلکس را نشان می
افزایش
تریس با
درمحلول بافر
DNA
تیترباکردن
بافرط به
درمحلولمربو
شکل  9طیف جذبی UV-Vis
نشان می
کمپلکس را
غلظت
افزایش
تریس
(260
جذبی
260موج
طول
جذبیبیشینه
جذب در
کاهش
طول موج
 .کاهش جذب در بیشینه
نانومتر)قرمز ،نشاندهنده برهمکنش
جابهجایی
DNAگونه
بدون هیچ
نانومتر)
( DNA
](35
Re44
کمپلکس [
کردن
تیتر
به
مربوط
فلورسانس
نشری
طیف
10
شکل
کمپلکس
کنش
م
بره
دهنده
ن
نشا
قرمز،
جایی
ه
جاب
گونه
چ
هی
بدون
شکل  10طیف نشری فلورسانس مربوط به تیترکردن کمپلکس [µM( ]Re
لکس با  DNAاست که منجر به تشکیل کمپلکس جدیدی از مارپیچ دو رشتهای  DNAمیشود.
نسبت  CT-DNAبا
افزایش
بافر تریس با
درمحلول
(M
نسبتبا
[ ]DNA]/[Reبرابر
 CT-DNAبا
افزایش
)35تریس با
/44بافر
درمحلول
با  DNAاست که منجر به تشکیل کمپلکس جدیدی از مارپیچ
صفر تا 10
دو رشتهای  DNAمیشود.
11
برای بررسی بیشتر برهمکنش کمپلکس رنیم با  ،DNAاز
مطالعات روبش دمایی  Tssمربوط به  DNAدر حضور و عدم
حضور کمپلکس استفاده شد (شکل  .)11دمای ذوب شدن
 )Tm( DNAبه شدت وابسته به پایداری مارپیچ دوگانه است .در
شکل  8نمودار ( [DNA] / εa-εfدر برابر [ ]DNAمربوط به کمپلکس []Re
این حالت ممکن است که تحت تأثیر برهمکنش با ترکیبهای
شیمیایی قرار گرفته و  Tmدر اثر این برهمکنش تغییر کند .کومار
و همکارانش نشان دادند که برهمکنش از نوع میان کنش در
10
 ،DNAموجب افزایش دمای  Tmو پایداری مارپیچ میشود .به
شکل  9طیف جذبی ( )UV-Visمربوط به تیترکردن )69/8 µM( DNA
 )69/8 µMدرمحلول بافر تریس با افزایش
( DNA
بافرکردن
درمحلولتیتر
شکل  9طیف جذبی ( )UV-Visمربوط به
افزایش
تریس با
گونهای که ،اگر تغییر  ΔTmدر گستره  5تا  12درجه سانتیگراد
/

غلظت کمپلکس [ ]Reبا نسبت [ ]DNA[/]Reبرابر با صفر تا 0/6

غلظت کمپلکس [ ]Reبا نسبت [ ]DNA]/[Reبرابر با صفر تا 0/6

پژوهشهای
شکل  10تغییرات نشر نشریه
()JARCدر نسبتهای مولی متفاوت نشان میدهد .همان
شیمی  DNAرا
کاربردیبادرافزایش
کمپلکس []Re
فلورسانس

75

که مشاهده میشود ،تغییرها نامنظم و نیز با افزایش  DNAتا نسبت مولی [ ]DNA[/]Reبرابر با  ،1شدت فلورسانس

لکس افزایش یافته است .همچنین ،تغییرها بیانگر آن است که برهمکنش مناسب بین کمپلکس رنیم و  DNAباعث افزایش
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که تحت تأثیر برهمکنش با ترکیبهای شیمیایی قرار گرفته و  Tmدر اثر این برهمکنش تغییر کند .کومار و

دند که برهمکنش از نوع میان کنش در  ،DNAموجب افزایش دمای  Tmو پایداری مارپیچ میشود .به گونه

برهم...کنش از نوع جایگیری است و اگر کمتر از 5
گاوی ،باتأییدی
تیموسباشد
DNAیگراد
درجه سانت
مطالعه12
 ΔTmدر گستره  5تا
کمپلکسبررنیم ()I
برهمکنش

اشد ،تاییدی بر برهمکنش از نوع شیار فرعی و اصلی است [ .]22همانطور که در شکل ( )10مشاهده
 ،12طیف  CDمربوط به  ،DNAدر حضور و غیاب کمپلکس
باشد ،تأییدی بر برهمکنش از نوع جایگیری است و اگر کمتر
کمپلکس
کنش
بیانگر م
گرادنوعاست
برهمسانت
تاییدی 6بردرجه
حضور
[/5 ،]Re
که برهمکنش کمپلکس [ ]Reبا
بین آنجایی
دهد .از
یانمی
نشان
شیارکه را
کنشی از
کمپلکسباشد،
سانتیگراد
5 DNAدردرجه
دمای ذوب از
245
کرده و نوار
نانومتر شده
275
افزایش نوار
مشاهده
فرعی و اصلی است [ .]22همانطور که
نانومترنتیجه گرفت که این
یتوان
است ،م
یز تغییر
نانومتر ن
باعث 245
DNAو نوار
نانومتر شده
(275 )10
شکل نوار
باعث درافزایش
نیز تغییر کرده است ،میتوان نتیجه گرفت که این برهمکنش از
میشود ،تغییرهای دمای ذوب  DNAدر حضور کمپلکس [،]Re
میانکنش است.
نوع میانکنش است.
 6/5درجه سانتیگراد است که بیانگر میانکنش بین کمپلکس و
 DNAاست.

شکل  11نمایش تغییرهای جذب  DNAبرحسب دما در حضور و
شکل  11نمایش تغییرهای جذب  DNAبرحسب دما در حضور و غیاب
غیاب کمپلکس []Re
کمپلکس []Re

غیاب غیاب
حضوردر و در
DNAدر در
هایCD
های
شکل ط12یف
شکل 12
حضور و
مربوط بهبهDNA
 CDمربوط
طیف
برابر با
نسبت[]DNA]/[Re
[]Reووبابا نسبت
برابر 5با 5
[]DNA[/]Re
کمپلکس]Re
کمپلکس[

رنگ نمایی دورانی ( )CDدر بررسیهای ساختاری اسیدهای نوکلئیک مورداستفاده قرار گرفت .این روش در
 CT-DNAو در سرعتهای
حضور
( )CVعدم
ای را در
رنیم
شکلCV
ولتامتری چرخهای (
رنیم را در عدم
کمپلکس
کمپلکسچرخه
 )،13ولتامتری
،13بررسیهای
شکل در
طیفسنجی دورنگ نمایی دورانی ()CD
درواقعدر طی
حضورما میدهد.
اطالعاتاینمفیدی به
نوکلئیکی قرار گرفته
کمپلکس پیوند
 DNAچگونه تحت تأث
فتهای متفاوت با اسکن متفاوت
سرع
 CT-DNAو
است ،گرفت.
مورداستفاده قرار
ساختارییراسیدهای
متفاوت را نشان میدهد .با افزایش سرعت اسکن یک پیک اکسایش و کاهش تک الکترونی در ناحیه آندی
سرعت اسکن یک پیک اکسایش
افزایش
دهد.
یی می
نشان
را
کمپلکس
گرد وتحت
چگونه
زنجیره
مورد اینکه
روش در
بررسی
ی بابرای
دوران
دورنگ نما
تأثیرگرد است.
راست
DNAچپ
پالریزه
جذب نور
اختالف
ی دورانی ،بر اساس
کاتددرو آند،
تک پیک
جریان
افزایش وشدت
همچنین ،با
پیوندی قرار گرفته است ،اطالعات شده
شدهمقدار مثبتتر و پتان
مشاهده Eبه
پتانسیل پیک
ناحیه آندی و
الکترونی
کاهش
درواقع
است.ما میدهد.
مفیدی به
کاتدیآندی pa
آمده از
است .بهدست
شد.نورطیف CD
اختالفبرده
اساس بهکار
 DNAآزاد
نماییسه با
دورنگ مقای
کمپلکس ،در
DNAتجریان پیک کاتد و آند ،پتانسیل
افزایش شد
همچنین ،با
جذب
دورانی ،بر
س از برهمکنشطیبافسنجی
 Epcبه مقدار منفیتر جابهجا میشود که این رفتار بیانگر یک سامانه شبه برگشتپذیر است [ .]24ولتامت
انباشتهتر و پتانسیل پیک کاتدی  Epcبه
مقدار مثبت
پیک آندی
پالریزه چپگرد و راستگرد است .دورنگ نمایی دورانی برای
دوم نشاندهنده دو نوار است .یک نوار  CDدر ناحیه مثبت در طول موج  275نانومتر بهدل pa
بههای
یل Eبار
در حضور
کمپلکس
متفاوت اسکن در شکل 4
اینو در
برابرکهبا 1
 CT-DNAبا
ی سامانه
سرعتهایک
رفتار بیانگر
[]DNA[/]Reشود
نسبتیتر جابهجا می
مقدار منف
کمپلکس ،در
کنش با
بررسی ساختاری  DNAپس از برهم
پذیرها به
اینتنوار
دستراست
مارپیچ
DNA
مقایسهبهبا علت
ول موج  245نانومتر
چگونگیولتامتری چرخهای این کمپلکس
است [.]24
است.برگش
آمدهگرد) شبه
(ساختار CDبه
شد .طیف
دومبرده
ساختارهکار
 DNAآزاد ب
است .مشاهده شد که در حضور  ،CT-DNAرفتار شبه برگشتپذیر تبادل الکترون کمپلکس حفظ شده است.
میان [ ]DNA]/[Reبرابر با  1و در
نوعنسبت
 CT-DNAبا
حضور
تغییر می در
است .یک
دهنده
ساختارو دوم
 DNAوابسته
برهمکنش از
کنند.
نوارکنش
نوعدوبرهم
تحتنشاتأنثیر
حساس بههستند
ا سایر مولکولهااز ،بسیار
بارهایچرخهای
ولتامتری
نوار  CDدر ناحیه مثبت در طول موج 275شکل
نسبت [ ]DNA[/]Reبرابر
 CT-DNAبا
کمپلکس رادر در
های این
سرع (ت)CV
شده است.
حضور نشان داده
شکل 14
متفاوت اسکن
15دلیل
نانومتر به
حضور ،12
در .شکل
شود [که]23
 245نانومتر م
علتدر
کاهش بهشدت
نانومتر و
نواردر275
شدت
 ،DNAباعث افزایش
 ،CT-DNAرفتار شبه برگشتپذیر
ی شد
مشاهده
نوار دوم
ساختار
 245نانومتر
طول موج
نواردرمنفی
انباشته و
سرعت اسکن  50 mVs-1را نشان میدهد .اگر پیک نمونه با افزایش  DNAکاهشیافته و تغییر پتانسیل پیک
DNAشده است.
کمپلکس حفظ
تبادل الکترون
چگونگی
آن به
نوارها
کمپلکسراسراتگرد)
(ساختار مارپیچ
کمپلکس [ ]Reبا
برهمکنش
جاییکه
این .از
است.دهد
نشان می
DNAو غیاب
به  ،DNAدر حضور
حضورگریز در داخل مولک
کنش آب
شامل
کنشهایبوده که
دهنده م
هستند تغییر نشان
شود ،این
مثبت
برهمکنش  DNAبا سایر مولکو(لEp
برهم را در
کمپلکس
( )CVاین
یان چرخ
ولتامتری
شکل 15
حساس
ها)،بسیار
 CT-DNAبا نسبت [ ]DNA]/[Reبرابر با صفر تا  2و با سرعت
تغییر میکنند .برهمکنش از نوع
و تحت تأثیر نوع برهمکنش 12
همچنین ،اگر با افزایش  DNAپیک -1نمونه افزایش و Epمنفی شود ،این تغییر نشان دهنده برهمکنش
اسکن  50 mVsرا نشان میدهد .اگر پیک نمونه با افزایش
میانکنش کمپلکس با ،DNAباعث افزایش شدت در نوار 275
مثبت پیک کاتدی EPc
که ویک
گزارش
افزون بر
آنیونی است [25
مکانهای
نانومتر و کاهش شدت در نوار DNA245
تغییر)∆Ep
کاتدی (
استآندی
شدهپیک
پتانسیل
آن،تغییر
یافته و
.]DNAکاهش
[ .]23شکل
دریشود
نانومتر م

پیک آندی  EPaبیانگر این است که مولکول میتواند با  DNAبه دوطریق الکترواستاتیک و میانکنش پیوند

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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76
همانطور که در شکل  11مشاهده شد ،با افزایش  DNAشدتجریان آند و کاتد کاهشیافته و پتانسیل پی

مثبت و پتانسیل پیک آند به سمت منفی جابهجا شدند .پس ،کمپلکس با  DNAمیتواند به دو حالت الکتر

بردبار و همکاران

مثبت شود ،این تغییر نشاندهنده میانکنش بوده که شامل
برهمکنش آبگریز در داخل مولکول  DNAاست .همچنین ،اگر
با افزایش  DNAپیک نمونه افزایش و  ∆Epمنفی شود ،این تغییر
نشان دهنده برهمکنش الکترواستاتیک با  DNAدر مکانهای
آنیونی است [ .]25افزون بر آن ،گزارش شده است که یک تغییر
مثبت پیک کاتدی  EPcو یک تغییر منفی پیک آندی EPaبیانگر
این است که مولکول میتواند با DNAبه دوطریق الکترواستاتیک
و میانکنش پیوند برقرار کند [ .]26همانطور که در شکل 11
مشاهده شد ،با افزایش  DNAشدتجریان آند و کاتد کاهشیافته
و پتانسیل پیک کاتد به سمت مثبت و پتانسیل پیک آند به سمت
منفی جابهجا شدند .پس ،کمپلکس با  DNAمیتواند به دو حالت
الکترواستاتیک و برهمکنش پیوند برقرار کند.

شکل  15ولتامتری چرخهای کمپلکس [ ]Reدر حضور مقادیر متفاوت
شکل  15ولتامتری چرخهای کمپلکس [ ]Reدر حضور مقادیر متفاوت DNA
 DNAبا سرعت اسکن-1
50 mVs
-1
50 mVs
با سرعت اسکن

توانایی پیوند و نوع برهمکنش کمپلکس کار حاضر با ،DNA
از مقایسه نتایج بهدست آمده با نتایجی که در سالهای اخیر برای
14
کمپلکسهای مشابه دارای لیگاندهای شیفباز گزارش شده است،
قابل بررسی است .در جدول  ،2نتایج این مقایسه آورده شده است.
همانطور که مشاهده شد ،ثابت پیوند کمپلکس [ ]Reنسبت به
سایر کمپلکسهای حاوی لیگاندهای شیفباز باالتر است.

نتیجهگیری
شکل 13ولتامتری چرخهای کمپلکس [ ]Reدر سرعتهای در این پژوهش ،برهمکنش یک کمپلکس رنیم ( )Iتریکربونیل
در-
اسکن (1
سرعتهای
[]Re
کمپلکس
چرخها
13ولتامتری
)mVs
متفاوت
های
سرعت
[ ]Reدر
اییکمپلکس
13ولتامتری چرخه
شکلشکل
شامل لیگاند دیایمینی با  DNAموردبررسی قرار گرفت .این نوع
1
اسکن (
متفاوت
)mVs)mVs
اسکن (
متفاوت
برهمکنش ،با استفاده از روشهای طیفنورسنجی ،طیفسنجی
دورنگ نمایی دورانی ،اسپکتروفلوریمتری ،دناتورهشدن گرمایی
و ولتامتری چرخهای بهطور کامل و دقیق بررسی شد .در مطالعه
طیفنورسنجی ،برهمکنش کمپلکس با  DNAجابهجایی
قرمز را نشان داد .ثابت پیوند کمپلکس [ ]Reبه ، CT-DNA
 5/47×106 M-1بهدست آمد که نشان داد بهطور نسبی ترکیب
حاضر نسبت به سایر کمپلکسهای شیفباز ،برهمکنش خوبی
دارد .از ولتامتری چرخهای برای بررسی مشخصات الکتروشیمیایی،
برهمکنش بین  DNAو کمپلکس استفاده شد .مطالعه روبش
دمایی  DNAنیز نشاندهنده افزایش دمای ذوب  DNAاز 73/5
حضور  DNAو در
حضور[]Re
کمپلکس
ولتامتری چرخها
شکل 14
DNAدرو در
کمپلکسی[ ]Reدر
ولتامتری چرخهای
شکل 14
 DNAو در به  81درجه سانتیگراد در حضور کمپلکس [ ]Reاست .طیف
حضور
در
[]Re
کمپلکس
ی
ا
چرخه
ولتامتری
شکل 14
1
)mVs
اسکن (
متفاوت
سرعتهای
اسکن ( )mVs
متفاوت
های
سرعت
-1

-1

سرعتهای متفاوت اسکن ()mVs-1
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حاضر...با  ،DNAاز مقایسه نتایج بهدست آمده با نتایجی که در سالهای اخیر برای
کمپلکس
کنشنوع
پیوند و
توانایی
کاررنیم ()I
کمپلکس
کنشگاوی با
برهمتیموس
DNA
مطالعه برهم
کمپلکسهای مشابه دارای لیگاندهای شیفباز گزارش شده است ،قابل بررسی است .در جدول  ،2نتایج این مقایسه آورده شده
و جایگیری جزئی است.
 CDمربوط به  ،DNAافزایش شدت در نوار مثبت و کاهش
پیوند
مشاهده
طور که
است.
کمپلکسهای حاوی لیگاندهای شیفباز باالتر است.
فرمنسبت به سایر
[]Re
سپاسگزاری
کمپلکس به
تغییر فرم B
ثابتنشانه
شد ،که
نشان داد
منفی را
هماننوار
شدت در

نویسندگان مقاله از حمایتهای دانشگاه پیام نور مرکز قم
صمیمانه تشکر میکنند.

 ،Zمربوط به  DNAاست .نتایج تمام بررسیها نشان داد که
پیوند این کمپلکس با  DNAاز طریق برهمکنش الکتروستاتیک

جدول  2مقایسه نتایج مطالعه برهمکنش کمپلکسهای متفاوت
(مقاالت دیگران با نتیجه کار حاضر) با CT-DNA

جدول  2مقایسه نتایج مطالعه برهمکنش کمپلکسهای متفاوت( .مقاالت دیگران با نتیجه کار حاضر) با CT-DNA

مرجع

نوع
برهمکنش

[]27

جایگیری

[]28

____

2/54×102

[]29

جایگیری

4/94×104

[]30

شیاری

3/6×104

[]31

شیاری

3/80×104

کار
حاضر

الکتروستاتیک
و جایگیری
جزیی

5/47×106
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ثابت پیوند
()M-1

ساختار کمپلکس

1/66×104
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Study of Calf thymus DNA interaction with Schiff base
Re (I) tricarbonyl-diimine complex using different spectroscopic techniques
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Abstract: The interaction of Re (I) tricarbonyl-diimine complex ([Re]) with calf thymus DNA
(CT-DNA) was investigated by using UV–Vis, fluorescence spectrophotometry, circular dichroism
(CD) spectroscopy, thermal denaturation, and cyclic voltammetry (CV) studies. The binding
constant value Kb of complex [Re] was found to be 5.47×106 M-1 using UV-Vis spectrophotometry
data. The results show that the [Re] complex has relatively good interaction in comparison to other
Schiff base complexes, indicating that the [Re] complex binds to DNA by electrostatic and partial
intercalation modes. In addition, the intercalation mode is dominant via electrostatic interaction,
as the most experiments confirm it.
Keywords: Intercalation Interaction, Rhenium complex, Schiff base ligand, DNA binding
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