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ÖZET 

Benzimidazol Türevi Platin Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması 

ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi  

 

Sisplatinin antikanser etkisinin keşfiyle, metal bazlı komplekslerin 

kemoterapide kullanımına ilgi artmıştır. Sisplatinin yan etkileri araştırmacıları 

yan etkileri daha az olan yeni platin kompleksleri sentezine itmiş ve böylece 

ligandlar değiştirilerek daha az yan etkili ikinci, üçüncü kuşak platin kompleksleri 

sentezlenmiştir. Azot taşıyan heterosiklik halka benzimidazol, medisinal ve 

farmasötik keşiflerde önemli rol taşımaktadır. Bu çalışmada, 5(6)-

klorobenzimidazol (L1), 5(6)-metilbenzimidazol (L2), 5(6)-kloro-2-

metilbenzimidazol (L3) ve 5(6)-metil-2-metilbenzimidazol (L4) taşıyıcı ligandlarını 

içeren [PtL1
2Cl2], [PtL1

2I2], [PtL2
2Cl2], [PtL2

2I2], [PtL3
2Cl2], [PtL3

2I2], [PtL4
2Cl2] ve 

[PtL4
2I2] gibi çeşitli platin(II) komplekslerinin sentezi araştırılmıştır.  Taşıyıcı 

ligandlar Phillips yöntemiyle sentezlenmiş ve etanol-su içerisinde çözülerek üzerine 

sırasıyla, potasyum tetrakloroplatin veya potasyum tetraiyodoplatin reaksiyon ile 

Kompleksler (1-8) sentezlenmiştir. Kimyasal yapıları, elemental analiz, infrared 

(IR), 1Hidrojen Nükleer Manyetik Rezonans (1H-NMR) yöntemleri ile 

aydınlatılmıştır. Komplekslerin biyolojik aktiviteleri pBR322 DNA plazmidinin 

agaroz jel elektroforezinde kullanılmasıyla, pBR322 DNA plazmidinin form I ve II 

bandındaki elektroforetik hareketlilik yeteneğine bakılarak ve BamHI ve HindIII 

enzimleriyle kesilerek belirlenmiştir. Sonuç olarak Kompleks 6 ve 8 hariç tüm 

bileşikleri çeşitli konsantrasyonlarda aktivite göstermiştir ve kompleks 3 plazmid 

DNA’nın hareket ve yoğunluğunda değişiklik gösteren en etkili kompleks olarak 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: benzimidazol, platin kompleksleri, pBR322 plazmid 

DNA, agaroz jel elektroforez 
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ABSTRACT 

 

Investigation on Synthesis, Characterization and Biological Activities of Platinum 

(II) Complexes with Benzimidazole Derivatives 

 

Ever since the discovery of cisplatin has shown the anticancer activity, it has 

raised interest in the field of metal complex-based chemotherapy. It sides effects 

pushed forward more advanced cisplatin researches, and by changing the ligands, 

the second, third generation platinum based drugs were discovered with less 

undesirable effects. A benzimidazole is nitrogen heterocycles which plays a key 

role in medicinal and pharmaceutical discoveries. This study investigates the 

synthesis of eight platinum (II) complexes with various structures [PtL1
2Cl2], 

[PtL1
2I2], [PtL2

2Cl2], [PtL2
2I2], [PtL3

2Cl2], [PtL3
2I2], [PtL4

2Cl2] and [PtL4
2I2] 

containing 5(6)-chlorobenzimidazole (L1), 5(6)-methylbenzimidazole(L2), 5(6)-

chloro-2-methylbenzimidazole(L3) and 5(6)-methyl-2-methyl benzimidazole (L4) as 

carrier ligands. The carrier ligands were synthesizesd by following Phillips’method 

and synthesized Complexes (1-8) were obtained by the reaction of the carrier-

ligand with potassium tetrachloroplatinate and potassium tetraiodoplatinum 

respectively in ethanol-water solvent. The characterization of chemical structures 

were done by looking for their elemental analysis, infrared (IR) and 1Hydrogen 

Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) spectra. Their biological activity was 

examined by interacting with pBR322 plasmid DNA and inhibition of BamHI ve 

HindIII restriction enzym activity using agarose gel electrophoresis, and 

determined by the fact their ability to modify an electrophoretic mobility through 

the form I and II bands belonging on pBR322 DNA plasmid. Therefore, except of 

the complexes 6 and 8, all synthesized compounds exhibit activity to their altered 

concentrations, and the complex 3 tremendously showed higher impact on mobility 

and density of DNA plasmid. 

 

Key words: benzimidazole, platinum complexes, pBR322 DNA plasmid, 

agarose gel electrophorese. 

 

 



 

1 
 

1. GİRİŞ 

 

 

Kanser, dünya genelinde yaşlanma ve nüfus artışı ile birlikte insanlarda görülen 

en önemli ölüm nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılına 

gelindiğinde 27 milyon kanser vakası ve kanserden kaynaklı 17 milyon ölüm ve kanser 

tanısı konmuş 75 miyon kişi rakamlarına ulaşılması öngürülmektedir (1). Bu nedenle 

bilim insanları kansere karşı koruyucu, diagnostik ve terapötik bileşikler geliştirmek 

için yoğun çaba harcamaktadırlar. Kontrolsüz hücre bölünmesi ile karakterize olan 

kanser hastalığının, hücre bölünmesi ve proliferasyonunu engelleyerek, tümör hücresi 

büyümesinin kontrol altına alınması yeni antikanser ilaç araştırlamalarının temelini 

oluşturmaktadır (2). 

cis-Diammindikloroplatinum(II) olarak isimlendirilen ve kare düzlem yapıya 

sahip olan sisplatinin antikanser aktivitesi 1965 yılında Rosenberg (3)’in elektriksel 

alanların bakteri hücreleri üzerindeki etkisini anlamak için yaptığı bir çalışmada 

tesadüfen keşfedilmiştir. Günümüzde en sık kullanılan antikanser ilaçlardan biri olan 

sisplatin, 1978 FDA (Food and Drug Administration; Amiran Gıda ve İlaç Dairesi) 

tarafından onaylanan ilk platin kompleksi bileşiktir (4).  

Kanser tedavisinde tek başına kullanılmasının yanında radyoterapi ve diğer 

sitotoksik ilaçlarla birliktede kullanılmaktadır. Erken dönemde teşhis konulmuş testis 

kanserinin tedavisinde yaklaşık %90-95 tedavi başarısı sağlayan sisplatin ayrıca 

ovaryum kanseri başta olmak üzere diğer solid tümörlerin tedavisinde de kullanılan 

antikanser ilaçtır (5, 6).  

Sisplatinin kemoterapötik ilaç olarak kullanılması kısıtlayan en önemli iki 

dezavantajı doz bağımlı toksik yan etkilerinin görülmesi ve rezistans gelişimidir. 

Nefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite, bulantı ve kusma sisplatinin klinikte 

kullanımını kısıtlayan en önemli yan etkileridir (7). Bazı kanser türlerinin sisplatine 

karşı doğal rezistansa sahip olması ve bazı kanser türlerininde ise tedavi sırasında 

rezistans gelişmesi tedavi sürecinde ilacın klinik kullanımını kısıtlamaktadır (8). Bu 
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nedenlerle sisplatinin kullanımı sırasında görülen bu olumsuzlukları en aza indirmek 

için bilim insanları yeni platin kompleksleri tasarlamaktadırlar (9, 10).  

DNA’ya bağlanarak sitotoksik özellik gösteren sisplatin hücre içerisine aktif ya 

da pasif difüzyonla alınır. Daha sonra sisplatin yapısında bulunan ayrılabilen klor 

atomları su ile yerdeğiştirdikten sonra DNA’ya bağlanr (11). Sitotoksik etkiden sorumlu 

olan 1,2-d(GpG), 1,2-d(ApG) zincir içi çapraz bağlanma ve çok az miktarda oluşan 1,3-

d(GpXpG) zincir içi çapraz bağlanma DNA’nın yapısında konformasyonel değişiklikler 

meydana getirir. Sonuçta replikasyon ve transkiripsiyon engellenir ve apoptoz ile hücre 

ölümü gerçekleşir (12). 

İkinci kuşak platin kompleksi olan karboplatin (cis-diamine-(1,1-

siklobütandikarboksilato)platin(II)), sisplatinin yapısında yer alan klor atomlarının 1,1-

siklobütandikarboksilat ile yer değiştirilmesi ile sentezlenmiştir. Terapötik etkinliği 

sisplatin ile benzer olan karboplatin, sisplatinden daha az toksik yan etkilere sahiptir 

(13). Taşıyıcı ligand olarak 1,2-diaminosiklohekzan ligandı taşıyan oksaliplatin (cis-[(1 

R,2R)-1,2-siklohekzandiamine-oksalato]platin(II)), sisplatinin etkin olmadığı kanser 

türlerine etkin ve çapraz rezistans gelişiminin olmadığı üçüncü kuşak platin 

kompleksidir (14). 

DNA’ya bağlanarak etki gösteren sisplatin türevi komplekslerin yapısında yer 

alan taşıyıcı ligandların değiştirilmesi ile rezistans gelişimine neden olan tamir 

mekanizmalarının engellendiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Enzim, protein ve 

vitamin benzeri bileşiklerin yapılarında yer alan ve hücrelerin tanıdığı doğal maddelerin 

kimyasal yapılarına benzeyen ligandların kullanılması ile sentez edilen platin 

komplekslerinin sitotoksik etkili oldukları ve çapraz rezistans gelişiminin en az olduğu 

bildirilmektedir (15,16).  

Benzimidazol çekirdeği de, yapısal olarak pürin bazlarının yapısına benzemekte 

ve vitamin B12 türevlerinin yapısında bulunmaktadır (17). Organizmanın tanıdığı, düşük 

toksisite, yüksek stabilite, metaller ile bağlanma, elektronik ve sterik özellikleri nedeni 

ile benzimidazol halkası medisinal kimyacılar için önem taşımaktadır (18-20).  

Daha önceki çalışmalarımızda, sisplatinin taşıyıcı amonyak ligandlarının 

sübstitüebenzimidazol halkasıyla ve ayrılabilen klor atomlarının ise oksalat, malonat, 

metilmalonat, DL-malat, D-malat ve iyot ile yerdeğiştirilmesi ile yeni Pt(II) 
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kompleksleri sentezlenmiştir (21-32). Ayrıca intravenöz yoldan kullanıma aday JM216 

Pt(IV) kompleksine alternatif olabileceğini düşündüğümüz 5(6)-kloro/hidrojen-2-

hidroksimetil/hidrojenbenzimidazol taşıyıcı ligandlarını taşıyan Pt(IV) komplekslerinin 

sentezi yapılmıştır (33,34).  Sentezlediğimiz komplekslerin RD (23), Hep-2 (34, 35), 

HRT-18 (36), SK-Hep1 (37), Caco-2 (37), MCF-7 (24,25,27,29,30,33,34,37), HeLa 

(25,27,29,30,33,34) ve MDA-MB231 (29,30,37) kanser hücrelerine karşı in vitro 

sitotoksik etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Sitotoksik aktivite değerleri belirlenen 

grubumuz tarafından sentezlenen ve 2 nolu konumunda farklı sübstitüentlerin 

bulunduğu benzimidazol taşıyıcı ligandlarını taşıyan Pt(II) ve Pt(IV) komplekslerin 

pBr322 plazmid DNA ile etkileşim çalışmalarında DNA’nın AA/AG bağlanma 

bölgelerine bağlandığı ve BamH1 veya HindIII enzimi ile kesimin engellendiği 

belirlenmiştir (27,29,30,34). 

Yapılan literatür taramalarında heteroaromatik benzimidazol halkasını taşıyan 

yeni bileşiklerin sentezlendiği ve medisinal kimyacılarının ilaç tasarlamada ana yapı 

olarak bu halka sistemi üzerinde araştırmalarının olduğu görülmektedir (38). Ayrıca 

sübstitüebenzimidazol türevlerinin platin tuzları ile oluşturulan sitotoksik özellikteki 

metal komplekslerinin sayısının fazla olmadığı görülmektedir.  

Bu tez çalışmasında, yaptığımız literatür tarama sonuçlarının ve grubumuz 

tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle 5(6)-kloro/metil-2-

hidrojen/metilbenzimidazol ligandlarına sahip Şekil 1’de formülleri verilen Pt(II) 

komplekslerinin sentezlenmesi, yapılarının aydınlatılması ve DNA ile etkileşimlerinin 

agaroz gel elektroforez yöntemi kullanılarak pBR322 plazmid DNA iplikçiği ile 

etkileşmesinin incelenmesi ve komplekslerin plazid DNA’ya bağlanma bölgesinin 

belirlenmesi için BamHI ve HindIII enzimi ile kesilmesi amaçlanmaktadır. 
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Şekil 1.1. Sentezlenmesi planlanan benzimidazol türevi taşıcı-ligandlarını taşıyan Pt(II) kompleksleri 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Benzimidazol Halkasının Kimyasal ve Ligand Özelliği 

1,3-Benzodiazole ve benzoglioksalin olarakta bilinen benzimidazol, imidazol 

halkasının 4. ve 5. konumlarından benzene kaynaşması ile meydana gelmiş 

heteroaromatik bir halka sistemidir (Şekil 2.1.) (17). Benzimidazol halka sistemi iki 

farklı yapıda azot atomu taşımaktadır. Üzerinde hidrojen atomu taşıyan azot “imino 

azotu” veya “pirol azotu”, tersiyer yapıdaki diğer azot ise “piridin azotu” veya “tersiyer 

azot” olarak adlandırılmaktadır. İmino azotunun taşıdığı hidrojen atomuna da, “imino 

hidrojeni” denir. Numaralandırmaya imino azotundan başlanır ve tersiyer azot atomuna 

3 numara verilerek devam edilir (39).  

Şekil 2.1. Benzimidazol halka sistemi 

İmino hidrojeni taşıyan benzimidazollerin zayıf bazik özelliğinin yanı sıra, zayıf 

asit özelliğe de sahip amfoter karakterde bileşiklerdir. Bazik karakterlerin asit 

karakterlerinden daha fazla olan benzimidazollerin, bazik özellikleri, üzerlerindeki 

ortaklanmamış elektron çiftini, reaksiyona girdikleri atom veya gruba verebilme 

özelliğinde olan tersiyer azot atomundan kaynaklanmaktadır. Asit özelliklerini, 

taşıdıkları imino hidrojenini ortama proton halinde vererek gösteren benzimidazoller, 

elektron çekici gruplar ile sübstitüe edilirse asit özellikleri artar (39-41). 

Benzimidazol türevi bileşikler genellikle yüksek erime ve kaynama noktasına 

sahip bileşiklerdir. Bu bileşikler polar çözücülerde çok, polar olmayan çözücülerde ise 

az çözünürler. Polar çözücülerde serbest imino hidrojeni asosiye halde bulunur ve 

sübstitüsyonu kaynama ve erime noktalarını önemli ölçüde düşürür (40, 42).  

Benzimidazol (pKa 5.5), imidazolden (pKa 7.0) daha zayıf bir bazdır. Bunun 

nedeni imidazol ve benzen halkaları arasındaki konjugasyondur. Bu konjugasyondan 

N

N
H
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dolayı oluşan rezonans, halka dayanıklılığını artırmakta ve böylece piridin azotunun 

bazik karakteri azalmaktadır (39, 43).  

Serbest imino hidrojenine sahip benzimidazoller tautomerik karakter gösterirler 

(Şekil 2.2). Bu serbest hidrojenin sübstitüsyonu tautomerizm olasılığını ortadan kaldırır 

ve kesin yapıyı tanımlamak mümkün olur (42, 44). 

 

Şekil 2.2. Benzimidazol halkasının tautomerizmi 

 

Benzimidazolün tautomerizmi, nötral sartlarda da oluşmaktadır. 2,5-

dimetilbenzimidazol, metiliyodür ile reaksiyona sokulduğunda 1,2,5,-

trimetilbenzimidazol ve 1,2,6-trimetilbenzimidazol, ayrı ayrı elde edilmekte ve her iki 

izomer tekrar metil iyodür ile kuaternize edildiginde tek bir türeve ulaşılmaktadır (45, 

46). 

 

 

Şekil 2.3. Benzimidazol halkasında tautomerik etki deneyi 
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Ayrıca, Elquero ve Ark.(47) 1H-NMR spektroskopisi ile 2. konumda, heteroatom 

üzerindeki hidrojen ile intramoleküler hidrojen bağı yapabilen bir sübstitüentin 

bulunması halinde, proton değişme hızının yavaşladığını kanıtlamıslardır. Aynı 

zamanda ortama derişik H2SO4 ilavesi ile benzimidazolium iyonu oluşturarak da bu 

süreç büyük ölçüde yavaşlatılabilmiştir. Zira bu esnada H-2 protonu azot atomları 

üzerindeki her bir hidrojen ile etkileşerek triplet vermektedir (J1,2 =J2,3 = 2.5 Hz). 

 

5(6)-metilbenzimidazol gibi simetri düzlemi içermeyen türevlerin iki farklı 

izomer formuna sahip olması imino azotunun mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır 

(Şekil 2.3). Bu tip bileşiklerde kesin yapıyı tanımlamak mümkün olmayabilir. Aşağıda 

görüldügü gibi 5-metilbenzimidazol, 6-metilbenzimidazolün tautomerik formudur. Aynı 

durum 4(7)-sübstitüe benzimidazoller ile de örneklenebilir (20) .  

 

 

 

Şekil 2.4. 5,6-sübstitüebenzimidazolün tautomerik dengesi  

 

Benzimidazol ve simetri düzlemi içeren türevlerin tautomerik formları ise 

birbirinin aynıdır ve kesin bir yapı belirlemek mümkündür. Örneğin: 2-metil, 5,6-

dimetil ve 4,7-dimetil benzimidazol simetri düzlemine sahiptir. Benzimidazolün, benzen 

halkası üzerinde simetri düzlemini bozacak sekilde sübstitüent tasıması halinde imino 

hidrojeni sübstitüe edilecek olursa, iki farklı izomer karısımı elde edilmektedir (42). 
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Benzen üzerindeki sübstitüentin karakteri azot üzerinden sübstitüsyonu 

etkilemekte ve genellikle farklı verimlerde izomerlerin elde edilmesine neden 

olmaktadır. 4.konum sübstitüentleri, önemli ölçüde elektrostatik, termodinamik ve 

sterik etkilere sahipken, 5.konumdaki sübstitüentlerde bu etkilerin yeterince baskın 

olmaması nedeniyle izomer olusum oranının bu etkilere bağlı olarak değiştiği de 

bildirilmiştir (48). Benzimidazolün 5(6).konum sübstitüentlerinin tautomerik denge 

üzerinde az bir etkisi olması nedeni ile bu tip sübstitüentler varlığında, hemen hemen 

eşdeğer miktarda regioizomerlerin oluştuğu bildirilmiştir (49). 

Benzimidazoller ile çeşitli metal tuzları, uygun çözeltiler içerisinde, nötrale 

yakın ortamda benzimidazol-metal komplekslerini oluştururlar (41, 50, 51). Bu 

özelliklerini, literatürde kayıtlı benzimidazol-metal komplekslerinin tamamına 

yakınında bazik karakterdeki üç numaralı konumda bulunan azotun taşıdığı 

ortaklanmamış elektron çifti aracılığı ile ligand olarak etki ederek gösterirler. Sonuç 

olarak metal ile benzimidazol halkası arasında metal-ligand koordinasyon bağı oluşur. 

Benzimidazol halkasının bir numaralı konumundaki azotun ortaklanmamış elektronları 

aromatik halkanın π sistemi ile delokalize olduğu için, bu konum üzerinde koordinasyon 

bağı oluşumu olanaksızdır (17, 41). Zayıf özellikte olan imino hidrojeni’nin asit özelliği 

benzimidazol halkasının üç numaralı konumundaki azot üzerinden bir metalle 

koordinasyon bağı oluşturmasından sonra artar (52, 53). 

 Koordinasyon bileşiklerinde merkezde bulunan metal atomuna bağlı olan ve 

merkez atomuna elektron çifti verebilen (Lewis bazı) yüklü veya yüksüz gruplara ligand 

denilir. Yüksüz ligandlar polar moleküllerdir. Bu moleküllerin en az bir atomunda, öteki 

atomlarına göre negatif yük yoğunluğu daha fazladır, yani bu moleküller dipol 

moleküllerdir. Negatif yük yoğunluğu, ortaklanmamış bir elektron çiftinden gelebildiği 

gibi, çifte bağdanda gelebilir. Benzimidazol halkasının 3 numaralı konumdaki azotun 

taşıdığı ortaklanmamış elektron çifti nedeni ile ligand olarak çeşitli metal 

komplekslerinin yapısında yer alabilmektedir (54, 55). 

 Benzimidazol türevleri ile çeşitli metallerin kompleks oluşumu reaksiyonları 

sırasında oluşacak ürünün yapısının belirlenmesinde, ligand ve metalin yapısal 

özelliklerinin yanı sıra çözücü, pH, sıcaklık, derişim gibi ortam şartları ve kullanılan 

metal: ligand oranının önemli rolü vardır (56-58).  
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 Benzimidazol ve özellikle 2-sübstitüebenzimidazollerin, çeşitli metaller ile 

oluşturdukları kompleksler üzerinde yapılmış pek çok çalışma vardır (21-34, 50, 51). 

Bu çalışmalar incelendiğinde, benzimidazol türevlerinin, sadece 3 numaralı konumdaki 

tersiyer azot atomu üzerinden metaller ile koordinasyon bağı yaparak tek dişli veya 

özellikle ikinci konumda koordinasyon bağı oluşturabilecek türevlerinde yapıya bağlı 

olarak üç dişli veya dört dişli ligand davranışı gösterdikleri görülmektedir. 

 

2.2. Benzimidazol Halkasının Genel Sentez Yöntemleri 

 İlk benzimidazol türevi bileşik, 1872 yılında Hoebrecker tarafından 2-nitro-4-

metilasetanilidin SnCl2/HCl varlığında indirgenme reaksiyonu ile sentezlenmiştir. 1875 

yılında ise aynı bileşiği Ladenburg 3,4-diaminotoluen bileşiğini glasiyel asetik asit 

içerisinde ısıtılmasıyla elde etmişlerdir (40).  

 1928 yılında Phillips, 2-sübstitüebenzimidazolleri o-fenilendiamin ve uygun 

karboksilik asitin 4N HCl içerinde 30-40 dakika ısıtılması ile sentezlemiştir. Kendi 

adını verdiği bu yöntemi kullanarak benzimidazol halkasının 2 numaralı konumunda –

CH3, -C2H5, -CH2OH, -αCH2OH, -C6H5 türevlerinin sentezini gerçekleştirmiştir (59). 

Günümüze kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde Phillips yönteminin, 2-

alkilsübstitüebenzimidazol türevlerinin sentezinde sentez verim, kolaylık ve saflığı 

bakımından en uygun ve en çok uygulanan yöntem olduğu görülmektedir. Birçok 

araştırmacı daha sonraki yıllarda bu yöntemi modifiye ederek uygulanmıştır (60-62). 

Phillips metodu 2-alkil-sübstitüe benzimidazol türevi bileşiklerin elde 

edilmesinde oldukça iyi sonuç vermesine karşın, 2-aril-sübstitüe benzimidazollerin 

sentezinde reaksiyon verimi oldukça düşük olmakta ya da çoğunlukla başarısızlıkla 

sonuçlanmaktadır. Hein ve ark. (63) 1957 yılında yaptıkları bir çalışma ile o-

fenilendiamin türevi bileşiklerin, polifosforik asit varlığında alkil ya da aril karboksilik 

asitlerle reaksiyonu sonucunda yüksek verimle 2-alkil/aril benzimidazol türevlerinin 

elde edildiğini bildirmişlerdir. 

o-Fenilendiaminlerle karboksilik asit türevlerinin reaksiyonu farklı solvanlarda 

farklı katalizörler varlığında ya da katalizörsüz olarak mikrodalga ile yapılabilmekte ve 
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çok daha kısa sürede daha yüksek verimle sonuç elde edilebilmektedir (64).   2007 

yılında yapılan son bir çalışmayla Dubey ve ark. (65), 2-alkil ya da 2-aril sübstitüe 

benzimidazol türevlerinin polifosforik asit varlığında mikrodalga yöntemiyle sentezinin 

diğer benzimidazol sentez yöntemlerine göre verimi %10’dan %50’ ye çıkarttığı, 

zamanı da düşürdüğü bildirilmiştir. 

 

2.3. Benzimidazol Türevi Platin (II) Komplekslerinin Sentez Çalışmaları 

1965 yılında Rosenberg (3) tarafından keşfedilen sisplatin (cis-

diammindikloroplatin(II)) kompleksinin 1978 yılında klinikte kanser tedavisinde 

kullanılmasına başlanmasının ardından bir çok platin kompleksi sentezlenmiş ve 

antitümor aktiviteleri üzerine çalışmalar yapılmıştır (4,7). 

Sisplatin yaygın olarak kullanılmasına rağmen, klinik etkinliği daha fazla olan 

ve geniş etki spektrumlu, yan etkileri azaltılmış, çözünürlüğü daha fazla, kolay 

rezistans gelişimi olmayan, diğer bileşiklerle birlikte kullanılabilen molekülleri 

geliştirmek amacıyla araştırmacılar bu konu üzerinde yoğun olarak çalışmaktadırlar 

(4, 66). 

Biyolojik moleküllerin aktif bölgelerinde yer alan benzimidazol ve imidazol 

parçalarının, bu sistemler içinde ligand görevi yaparak metallerin koordinasyonunda 

anahtar rolü oynadıkları çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. (41, 50, 67, 68). 1970’li 

yıllarda benzimidazol metal komplekslerinin biyolojik sistemler için model bileşik 

olarak düşünülmeye başlanıldığı ve daha sonraki yıllarda bu tür çalışmalara ilginin 

arttığı dikkati çekmektedir. 

 Literatürde benzimidazollerin platin tuzları ile olan reaksiyonlarına ilk örnek 

1919 yılında Pellizzari ve Gaiter (69) tarafından verilmiştir. Bu çalışmalar 2-

benzimidazolilüre ve 2-aminobenzimidazolün seyreltik hidroklorik asit içerisinde 

hazırlanmış çözeltileri ile potasyumtetrakloroplatinatın reaksiyonundan elde edilen ve 

kapalı formülleri [PtCl2L2] ve [PtCl2L2]. 0.5 H20 olan kristal yapıda kompleksler elde 

edilmiştir. 
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 1969 yılında Rosenberg ve ark. (70, 71) tarafından sisplatinin antitümör 

aktivitesinin bulunmasından sonra bu bileşikten daha düşük toksisiteli yeni Pt (II) 

komplekslerinin sentez ve aktiviteleri üzerinde çalışmaların başlatıldığı görülmektedir. 

1974 yılında Ghosh ve ark. (72) [PtLX2] (L=2-(2’-piridil) benzimidazol ve X= -

Cl-, -Br-, -NCS-, -NO2
-) kapalı formülüne sahip platin komplekslerini sentezlemişlerdir. 

Bu çalışmada, komplekslerin kare düzlem yapıda olduğu ve ligandın etanol içindeki 

çözeltisi ile platin tuzunun asitli çözeltisinin reaksiyonu ile elde edildiği bildirilmiştir. 

1977 yılında aynı araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada, [PtL2X2] 

(L=benzimidazol, imidazol, 2-metilbenzimidazol ve X= -Cl-, -Br-, -I-, -NCS-, -NO2
-) ve 

[PtLX2] (L= guanidobenzimidazol ve X= -Cl-, -Br-, -I-, -NCS-, -NO2
-) kapalı 

formüllerine sahip platin komplekslerinin sentezlendiği bildirilmiştir (73). 

1979 yılında Fazakerley ve Koch (74) sisplatin ve bazı nükleoitlerin reaksiyonu 

ile sentezlenen ve cis-[Pt (NH3)2L2] Cl2 kapalı formülüne sahip komplekslerin yapılarını 

1H-NMR ve 13C-NMR yöntemlerini kullanarak aydınlatmışlardır. Elde edilen 

kompleksler içinde ligand olarak benzimidazolün de kullanıldığı bildirilmiştir. 

1981 yılında Kukishkin ve ark. (75) yayınladıkları bir çalışmada [Pt(NH3) L2] 

Cl2 (L= benzimidazol, 5,6-dimetilbenzimidazol) kapalı formülüne sahip platin 

komplekslerini sentez ettiklerini bildirmişlerdir. 1981 yılında aynı çalışmacıların 

yayınladıkları başka bir çalışmada, [LH]2[PtX4] (L= benzimidazol; 5,6-

dimetilbenzimidazol; 6-nitrobenzimidazol; 1,2-dimetilbenzimidazol ve X= -Cl-, -Br-) 

kapalı formülüne sahip tuzların sentezlendiği bildirilmiştir (76). Bu tuzlar, 

potasyumtetrakloroplatinat veya potasyumtetrabromoplatinat ile ligandların asitli 

çözeltilerinin reaksiyonu ile elde edilmiştir. 

1982 yılında Mishra (77) [PtCl2L] (L= 2-(o-hidroksifenil) benzimidazol) kapalı 

formülüne sahip Pt(II) kompleksini sentezlediğini bildirmiştir. Bu kompleksin IR 

spektrumu ve magnetik ölçümleri sonucunda kompleksin yapısının kare düzlem olduğu 

belirtilmiştir. Ligandın iki dişli ligand özelliğinde olduğu ve koordinasyonun protonunu 

kaybetmiş fenol grubunun oksijen atomu ve imidazol halkasının tersiyer azot atomu 

arasında gerçekleştiği bildirilmiştir. 
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1983 yılında Kukushin ve ark. (78) tarafından yapılan bir çalışmada, kapalı 

formülleri (LH)2[Pt(NO3)4] ve [PtL2(NO3)2] (L= benzimidazol, 1,2-

dimetilbenzimidazol, 5,6-dimetilbenzimidazol) olan komplekslerin sentez edildiği 

bildirilmiştir. 

1983 yılında Callaghan ve ark. (79) [PtL2Cl2] (L= 5-nitro-2-metil benzimidazol) 

kapalı formülüne sahip, cis yapıdaki kompleksi sentezlemişlerdir. Bu kompleksin, 

potasyumtetrakloroplatinatın sulu çözeltisi ile ligandın su-etanol karışımındaki 

çözeltisinin 1 gün süreyle karıştırılmasıyla sentezlendiği bildirilmiştir. 

1983 yılında Domnia ve ark. (80), aralarında imidazol, benzimidazol, pirazol ve 

triazollerinde bulunduğu bazı 1-vinilazollerin Pt(II), Pd(II) ve Pd(IV) komplekslerini 

sentezlediklerini ve bu komplekslerin antikanserojen etkileriyle de ilgilendiklerini 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar vitamin B12 gibi biyoaktif maddelerin yapısında bulunan 

imidazol halkası nedeniyle, araştırmalarında vinilazollerin ligand olarak seçtiklerini 

bildirmişlerdir. Çalışmada, Sarkoma-37 ve Melanoma P-16 tümör hücrelerinin 

gelişimini sadece 1-vinilimidazol ve 1-vinilbenzimidazol’ün ligand olarak kullanıldığı 

Pt(II) komplekslerinin sırasıyla % 37 ve % 48 oranında azalttıklarını bildirmişlerdir. 

1985 yılında Kukushin ve ark. (81) 2-(2’-piridil) benzimidazolü ligand olarak 

kullanarak [PtL(SCN)2] kapalı formülüne sahip Pt(II) kompleksini sentezlediklerini 

bildirmişlerdir. Bu kompleks, K2[Pt(SCN)4] ve ligandın aseton içerisindeki çözeltinin, 

yeşil-sarı renk alıncaya kadar geri çeviren soğutucu altında ısıtılması ve oluşan 

çökeleğin süzülüp su, etanol ve eter ile yıkanıp temizlenmesiyle elde edilmiştir. 

1987 yılında Coni ve ark. (82) yayınladıkları bir çalışmada ligand olarak 2-(4’-

metil-2’-piridil)benzimidazolün de kullanıldığı [PtLX2] (X= -Cl-, -Br-) ve [PtL2Cl2] 

kapalı formüllerine sahip bazı Pt(II) komplekslerini hazırladıklarını bildirmişlerdir. 

Kompleksler, platin tuzu: ligand oranının 1:1 olacak şekilde aseton içerisinde 

reaksiyonu ile sentezlenmiştir. 

1988 yılında Mylanos ve ark. (83) yayınladıkları çalışmada 2-aminometil, 2-β-

aminometil, 2-α-aminometilbenzimidazollerin hidroklorik asit tuzlarını ligand olarak 

kullanarak bu ligandların Pt(II) komplekslerini sentezlemişlerdir. Reaksiyon, platin 

tuzu: ligand oranı 1:1 olacak şekilde DMF (dimetilformamit) içinde yürütülmüştür. 
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Reaksiyon sonuncunda oluşan potasyum klorür süzülerek ayrılmış ve kompleksler eter 

yada aseton ile çöktürülmüş, vakum altında kurutulmuştur. 

1988 yılında Albinati ve Arz (84) bazı benzimidazol türevlerini ligand olarak 

kullanarak, bu ligandların Pt(II) komplekslerini hazırlamışlardır. Çalışmada elde edilen 

bu komplekslerin sulu çözeltiler içinde birkaç saat bozunmadan kalabildikleri de 

bildirilmiştir. Bu bileşiklerin yapıları X-ışını kristallografisi, 1H NMR ve 13C-NMR 

spektral analiz yöntemlerini kullanılarak aydınlatılmıştır. 

1988 yılında Krol ve ark. (85) tarafından yayınlanan bir çalışmada, 

(C2H5)4N[Pt(CH3CN)Cl3] ile pridinin sulu çözeltisinin reaksiyonu ile 

[Pt(CH3CN)(piridin)Cl2] elde edildiği ve yapılarında N atomu taşıyan bazı ligandlarla 

elde edilen kompleksin reaksiyonu ile cis veya trans yapılarında, [Pt(CH3CN)LCl2]    

(L= benzimidazol, anilin p-anisidin, 2,5-dimetilpirazol) kapalı formülüne sahip 

komplekslerin sentezlendiği bildirilmiştir. 

1991 yılında Rong ve ark. (86) kapalı formülü [PtLBr2] olan [dibromo-2-(4-

tiyazolil)benzimidazolplatin(II)] kompleksinin sentezlendiği bildirilmiştir. Bu 

çalışmada, [NEt4]2[Pt2Br6]’nın metanol içindeki çözeltisine, 2-(4’-tiyazolil) 

benzimidazolün metanol içindeki çözeltisinin ilave edilip 1 saat ısıtılması sonucunda 

sarı renkte kristal kompleksler elde edilmiştir. Yapı aydınlatma çalışması için X-ray 

kristallografisi kullanılmış ve kompleksin düzlemsel yapıda olduğu anlaşılmıştır. 

1992 yılında yayınlanan bir çalışmada Muir ve ark. (87) [PtL2Cl2] kapalı 

formülüne sahip kompleksler üzerinde çalışmışlar, ligand olarak ise 2-(2’-koloro-5’-

nitrostiril)-1-metilbenzimidazol ve 2-(2’-kloro-5’-nitrolstiril)-1-etilbenzimidazolü 

kullanmışlardır. 

1996 yılında Gümüş ve ark. (21), taşıyıcı-ligand olarak 2-

hidroksimetilbenzimidazol (L1) ve 5(6)-kloro-2-hidroksimetilbenzimidazol (L2) taşıyan, 

[PtL1
2Cl2].2H2O yapısında olan bileşik 1 ve [PtL2

2Cl2].2H2O yapısında bileşik 2’ nin 

antitümör aktivitelerini Rec-Assay testi ile denemişlerdir. Bileşik 1 ve 2’ nin, 

sisplatinden on kez daha az aktif olmakla beraber, antitümör etkili ilaç olan 

karboplatinin etkili dozunun pek çok kanser türünde sisplatinden on misli fazla olduğu 

dikkate alındığında ümit verici in vitro antitümör aktivitelerinin olduğu sonucuna 
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varılmıştır.  Bu sonucun elde edilmesinden sonra incelenen bu iki bileşiğin DNA ile 

etkileşim özellikleri, sisplatin ile karşılaştırılmalı olarak yürütülen bir çalışmada 

incelenmiş ve bu bileşikler DNA’ya bağlandıkları ve oluşan DNA-katım ürünlerinin 

HMG1 proteini tarafından tanındığı saptanmıştır.  Elde edilen sonuç, bu bileşiklerin 

antitümör etkili olduklarını ve DNA ile etkileşimlerinin sisplatin benzeri olduğu 

saptanmıştır (88). 

1999 yılında yayınladıkları bir çalışmada Saha ve ark. (89) imidazol, 

benzimidazol, pirazol ve triazol gibi azot taşıyan heterosiklik bileşiklerin [Pt(dien)Br]+ 

(dien= dietilentriamin) ile reaksiyonu sonucunda [Pt(dien)benzimidazol](PF6)2] 

yapısındaki kompleksleri elde etmişlerdir. 

2000 yılında yayınlanan çalışmada Tallen ve ark. (90) platinin DNA’ya 

bağlanması sonucu meydana gelen hasarları onaran mekanizmalara ait proteinlerin 

hidrofobik yüzeylere daha sıkı bağlandıkları bilindiğinden onarımının ve dolayısıyla 

platin komplekslekslerine karşı oluşan rezistansın önüne geçmek amacıyla, hidrofobik 

özellikleri fazla olan üç adet Pt(II) kompleksi bileşik sentezlediklerini bildirmişlerdir. 

Çalışmacılar ligand olarak 2-(2’-piridil)benzimidazol, 2-(2’-piridil)-5,6-

dimetilbenzimidazol ve 2-(2’-pirazil)-5,6-dimetilbenzimidazolü kullanmışlardır. 

2001 yılında yayınladıkları bir çalışmada Jolley ve ark. (91) aralarında 2-

merkaptobenzimidazolün de (L) bulunduğu ligandların seyreltik alkol içerisindeki 

çözeltisini, potasyumtekrakloroplatinat ile muamele ederek kapalı formülü 

[Pt(L)4]Cl2.EtOH olan kare düzlem Pt(II) komplekslerini sentezlemişlerdir. Çalışmada, 

2-merkaptobenzimidazol ligandının içerdiği kükürt atomunun, kompleksleşme ile 

beraber tiyon formuna dönüştüğü bildirilmiştir. 

2001 yılında Wisniewski ve ark. (92) yaptıkları bir çalışmada kapalı formülü 

[PtL2Cl2] olan [dikloro-di-2-(4-tiyazolil)benzimidazolplatin(II)] kompleksinin 

sentezlediği bildirilmiştir. Bu çalışmada, potasyum tekrakloroplatinatın su içindeki 

çözeltisine, 2-(4’-tiyazolil)benzimidazolün sıcak etanol içindeki çözeltisinin ilave edilip 

karıştırılması ile kompleksin elde edildiği bildirilmiştir.  

2003 yılında Gümüş ve ark. (22) tarafından yayınlanan bir çalışmada, 2 numaralı 

konumlarında p-metoksifenil, p-metoksi veya klorobenzil, fenoksimetil grupları taşıyan 
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dört adet benzimidazol türevi ligandın, kapalı formülleri cis-[PtL2Cl2] olan Pt(II) 

komplekslerinin mutajenik aktivitelerini Ames testi ile incelenmiş ve bu bileşiklerden 2-

(p-metoksifenil)benzimidazol ligandını taşıyan kompleksin TA 98, TA 100 ve TA 102 

suşlarına karşı mutajenik aktivitesinin olmadığını, 2-(p-metoksifenil)benzimidazol 

ligandı taşıyan kompleksin sadece TA 98 suşuna karşı zayıf mutajenik aktivitesinin 

olduğunu ve diğer iki bileşiğin ise denenen tüm suşlara karşı mutajenik etkili olduğu 

bildirilmiştir. 

2003 yılında Gümüş ve ark. (23) kapalı formülleri [PtL2Cl2].(H2O)n (L= 2-

fenilbenzimidazol n= 1 ve L= 5(6)-metil-2-fenilbenzimidazol n= 3) ve [PtLCl2].(H2O)n 

(L=5(6)-H/–metil-2-(2’-piridil)benzimidazol n=1 ve L=5(6)-H/–metil-2-merkaptometil 

benzimidazol  n= 0) olan kompleksler sentezledikten sonra komplekslerin mutajenik 

aktiviteleri Ames testi ile incelenmişlerdir. Bu komplekslerden 2’-piridil ve 5(6)-metil-

(2’-piridil) benzimidazol ligandlarını taşıyanların mutajenik aktivitelerinin olmadığı 

bulunmuştur. Aynı bileşiklerin bazı bakteri ve mantara karşı in vitro antibakteriyel ve 

antifungal aktiviteleri, taşıdıkları ligandların aktiviteleri ile karşılaştırmalı olarak 

incelenmiş ve ligandlar ile Pt(II) kompleksleri arasında önemli bir aktivite farkı 

olmadığı görülmüştür. Ayrıca bu bileşikler Hücre Kültürü yöntemi ile insan 

Rhabdomyosarcoma tümör hücreleri üzerindeki in vitro antitümör etkileri araştırılmıştır. 

Bu çalışmaların sonucunda denenen benzimidazol türevi ligandları taşıyan Pt(II) 

komplekslerinin tamamının 1 µM konsantrasyonda sisplatin kadar veya biraz daha aktif 

olduğu saptanmıştır.  

Aynı araştırmacıların 2003 yılında yayınladıkları başka bir çalışmada ise, 2-H 

veya –metil veya –aminometil veya 1,2-dimetilbenzimidazol türevi ligandları taşıyan 

dört adet Pt(II) kompleksinin mutajenik etkileri ve insan MCF-7 tümör hücrelerine karşı 

in vitro sitotoksik etkileri araştırmışlardır (24). Bu çalışmada, 2-aminometil 

benzimidazol ligandı taşıyan ve kapalı formülü cis-[PtLCl2] olan kompleksin TA 98 

suşuna karşı oldukça yüksek, TA 100 suşuna karşı ise düşük mutajenik aktiviteye sahip 

olduğu saptanmıştır. 1,2-dimetilbenzimidazol ligandı taşıyan Pt(II) kompleksinin sadece 

TA 98 suşuna karşı mutajenik etkili olduğu, diğer iki bileşiğin ise TA 98 ve TA 100 

suşlarının her ikisine karşıda mutajenik aktivitelerinin olmadığı belirlenmiştir. Bu 

bileşiklerin MCF-7 tümör hücrelerine karşı sisplatinin, 5 µM konstantrayonda 
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hücrelerin gelişimini % 93 oranında inhibe ettiği, denenen benzimidazol ve 2-

metilbenzimidazol ligandı taşıyan komplekslerin 10 µM konsantrasyonda inhibisyon 

değerlerinin sırayla % 70 ve % 79 olduğu belirlenmiştir. 

2004 yılında He ve ark. (61) tarafından yapılan bir çalışmada kapalı formülü 

[PtL2Cl2] olan (L= 2-pridil-2-il-, 2-pridil-3-il- ve 2-pridil-4-il-benzimidazol) Pt(II) 

komplekslerini potasyumtekrakloroplatinatın su içerisindeki veya [PtCl2 (siklookten)]2 

bileşiğinin diklorometan içerisindeki çözeltisine ligandın ilave edilmesiyle 

sentezlediklerini bildirmişlerdir.  

2005 yılında Gökçe ve ark. (25) 0.5 N HCl içerisinde çözülen K2PtCl4 çözeltisi 

üzerine R(-) veya S(+)-2-α-hidroksibenzilbenzimidazol’ün ilave edilmesi ile              

cis-[Pt(R(-) veya S(+)-HBB)2Cl2] (HBB= Hidroksibenzilbenzimidazol) kapalı 

formülüne sahip kompleksleri sentezlendiklerini bildirmişlerdir. Sentez edilen 

komplekslerin in vitro sitotoksik etkileri insan MCF-7 ve HeLa hücre hattına karşı ve 

antiviral etkileri araştırılmıştır. İki enantiomer arasında sitotoksik etkide önemli bir 

farklılık gözlenmemiştir. R ve S enantiomerin önemli bir antiviral etkisinin görülmediği 

belirtilmektedir. 

2005 yılında Algül ve ark. (26) tarafından 2-etil, benzil, fenoksimetil, 1-metil-2-

hidroksimetil veya 1-metil-2-fenilbenzimidazol taşıyıcı-ligandını taşıyan beş adet Pt(II) 

kompleksini K2PtCl4’dan hareketle sentezlemişlerdir. Sentez edilen komplekslerin 

yapılarını elemental analiz, IR ve 1H NMR spektrumlerı ile aydınlatdıktan sonra in vitro 

genotoksik aktivitesi Rec-Assay testi ile araştırılmıştır.  

2005 yılında Casas ve ark. (93) kapalı formülü [MX2L] (M= Pt, X= -Cl- veya –I- 

ve L= 2-(2’pridil) benzimidazol) olan bileşikleri sentezlediklerini bildirmişlerdir. Yapı 

aydınlatma çalışması için Raman spektroskopisi X-ray kristallografisi kullanılmış ve 

kompleksin düzlemsel yapıda olduğu anlaşılmıştır. 

2007 yılında Utku ve ark. (33) tarafından yayınlanan bir çalışmada [PtL2Cl2], 

[PtL2I2], [PtL2Cl4] ve [PtL2Cl2(OH)2] kapalı formülüne sahip (L= 2-

hidroksimetilbenzimidazol veya 5(6)-kloro-2-hidroksimetilbenzimidazol)  Pt(II) ve 

Pt(IV) komplekslerini sentezlemişlerdir. Komplekslerin, MCF-7 ve HeLa hücre hattına 

karşı Pt(II) komplekslerinin Pt(IV) komplekslerinden daha aktif, genel olarak ise 
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sisplatinden daha az karboplatin ile karşılaştırılabilir sitotoksik etki gösterdiği 

bildirilmiştir. HEp-2 hücre hattına karşı yapılan in vitro sitotoksik aktivite testinde 

bileşiklerin karboplatinden daha aktif ve sisplatin ile karşılaştırılabilir sitotoksik etki 

gösterdikleri bildirilmiştir (35). 

2009 yılında Gümüş ve ark. (27) tarafından yapılan bir diğer çalışmada taşıyıcı-

ligand  olarak  1-H  veya  -metil-2-klorometil/asetoksimetil/2-hidroksietilbenzimidazol  

ligandlarına  sahip  altı  adet  Pt(II)  kompleksinin  MCF-7  ve HeLa  hücre  hattına  

karşı  sitotoksik  etkilerini,    agaroz  jel  elektroforez  yöntemi kullanılarak pBR322 

plasmid DNA ile etkileşimlerini ve DNA’ya bağlandıktan sonar BamH1 ve HindIII 

enzimi ile kesimi ve flow sitometrik analiz yöntemi kullanılarak hücre döngüsünün  

engellenmesini  çalışmışlardır.  Bileşiklerin sisplatinden daha az karboplatin ile 

karşılaştırılabilir sitotoksik etki gösterdiğini belirtmişlerdir.  2-asetoksimetil 

benzimidazol ligandını taşıyan kompleksin 20 µM konsantrasyonda SubG1 hücre 

popülasyonunu önemli derecede artırdığı bildirilmektedir. 

2010 yılında Utku ve ark. (28) 2-fenilbenzimidazol taşıyıcı ligandına sahip ve 

ayrılan ligand olarak sırasıyla klor, iyot, oksalat ve malonate taşıyan dört adet Pt(II) 

kompleksini sentezleyerek yapılaraını alementel analiz, IR, 1H NMR ve Mass 

spektrumu ile aydınlatmışlardır.  

2010 yılında Utku ve ark. (34) [PtL2Cl2], [PtL2I2], [PtL2Cl2(OH)2], 

[PtL2Cl2(OCOCH3)2] ve [PtL2Cl4] (L= taşıyıcı-ligand benzimidazol) kapalı formülüne 

sahip Pt(II) ve Pt(IV) komplekslerini sentezlemişlerdir.  Kompleksinin MCF-7, HeLa, 

Hep-2 ve HRT-18 (36) hücre hattına karşı sitotoksik etki ve agaroz jel elektroforez 

yöntemi kullanılarak pBR322 plasmid DNA ile etkileşimlerini ve DNA’ya bağlandıktan 

sonra BamH1 enzimi ile kesim çalışması yaptıklarını bildirmişlerdir.  Sentez edilen   

komplekslerden -Cl ayrılan ligandı taşıyan kompleks hariç diğerlerinin MCF-7 ve HeLa 

hücre hatlarına karşı sisplatin ve karboplatinden daha az aktif bulunduğu, -Cl ve -OH 

ayrılan ligandı taşıyan komplekslerin ise Hep-2 hücre hattına karşı ise sisplatin ve 

karboplatinden daha aktif bulunduğu bildirilmiştir.  

2011 yılında Eren ve ark. (37) yaptığı bir çalışmada [PtL2Cl2] (L=2-

asetoksimetil (1) ve 2-(2’hidroksietil) (2) benzimidazol olan komplekslerin in vitro 

sitotoksik etkilerini insane MCF-7 ER (+), MDA-MB-231 (ER-), Caco-2 ve SK-Hep-1 
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kanser hücre hatlarına karşı etmişler ve daha lipofilik grup taşıyan 1 numaralı bileşiğin 

daha sitotoksik etkili olduğu bulmuşlardır. Ayrıca her iki kompleksin MDA-MB-231 

(ER-) üzerine olan etkisinin MCF-7 ER (+) hücre hattı üzerine olan etkisinden fazla 

olduğu bildirilmiştir. 

2011 yılında Ghani ve ark. (94) (1H-benzimidazol-2-il-metil)-(4-nitro-

fenil)amino ligandını taşıyan Pt(II) ve Pd(II) komplekslerini sentezleyerek bileşiklerinin 

yapılarını çeşitli fizikokimyasal tekniklerle aydınlatmışlardır. Komplekslerin antikanser 

aktiviteleri MCF-7, HCT ve Hep-2 hücre hatlarında test edilmiştir.  

2011 yılında Qui ve ark. (95) [(PBC)PtCl2)] ve [(PBC)Pt(C=CC6H5)2] (PBC= N-

[4-(9-karbazol)butil]-2-(2-piridil)benzimidazol) türevi kompleksleri sentezleyerek 

yapılarını 1H NMR ve X-ray kristalografi teknikleri ile aydınlatmışlardır. Pt atomunun 

geometrisinin kare düzlem konfigurasyonunun bozduğunu ancak bağ açısı ve 

uzunluğunun normal olduğunu bildirmişlerdir. 

2011 yılında Ghani ve ark. (51) (1H-benzimidazol-2-il-metil)-(4-metoksifenil) 

amino (L1) ve (1H-benzimidazol-2-il-metil)-(4-metilfenil)-amino (L2) ligandlarının ve 

bu ligandların Pd(II) ve Pt(II) komplekslerini sentezlemişlerdir. Bileşiklerin yapıları 

çeşitli fizikokimyasal teknikler ile aydınlatıldıktan sonra MCF-7, HCT ve Hep-2 hücre 

hatlarına karşı antikanser aktiviteleri sisplatin ile karşılaştırılarak incelenmişlerdir. 

Aynı araştırmacılar 2011 yılında (96) yapmış oldukları bir başka çalışmada 

[MLCl2].zH2O (L=(1H-benzimidazol-2-il-metil)-N-fenil amin; M= Pd, z=0; M=Pt, z=1) 

kompleksini sentezlediklerini ve  kimyasal yapılarını elemental analiz, FT IR ve 1H 

NMR ile kanıtladıklarını bildirmişlerdir. Komplekslerin antikanser aktivitelerini meme, 

kolon ve hepatoselüler karisinomaya karşı test etmişlerdir.  

2012 yılında Özçelik ve ark. (29) tarafından 2-etil (1), benzil (2), 2-p-klorobenzil 

(3) veya 2-fenoksimetil (4) benzimidazol taşıyıcı ligandlarına dahip dört adet Pt(II) 

kompleksinin in vitro sitotoksik etkileri HeLa serviks, MCF-7 ER (+) ve MDA-MB-231 

(ER-) meme kanseri hücre hatlarına karşı test edilmiştir. Kompleks 3’ün tüm hücre 

hatlarına karşı karboplatinden daha aktif HeLa hariç sisplatin ile karşılaştırabilir 

aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur. Plasmid DNA etkileşim çalışmasında 
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komplekslerin guanine-guanin bölgesine bağlandığı ve artan konsantrasyonlarda 

BamH1 enzimi ile kesimin engellendiği bildirilmiştir.  

2014 yılında Pradip ve ark. (97) 2-(2’-(metilseleno)fenil)benzimidazol ligandını 

taşıyan kare düzlem 1:2 oranında metal:ligand oranı olan Pd(II) ve Pt(II) komplekslerini 

sentezlemişlerdir.Komplekslerin yapıları X-ray kristalografi ile aydınlattıklarını 

bildirmişlerdir. 

2014 yılında Utku ve ark. (30) 2-hidroksimetilbenzimidazol ligandı taşıyan ve 

ayrılan ligand olarak sırasıyla oksalat, malonat, metilmalonat, etilmolanat DL-malat ve 

D-malat taşıyan altı adet kompleks sentezlemişlerdir. Sentez edilen komplekslerin 

yapılarını elemental analiz, IR ve1H NMR spektrumları ile aydınlatmışlardır. In vitro 

sitotoksik etkileri HeLa, MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre hatlarına karşı test edilmiş ve 

sisplatin ve karboplatinin etkilerine karşı değerlendirilmiştir. MCF-7 ve MDA-MB-231 

hücre hatlarına karşı oksalat ayrılana ligandı taşıyan bileşik sisplatin kadar etkili 

bulunmuştur. Bu kompleksin etkinliği estrojen, progestron ve estrojen+progestreon ile 

birlikte kombine edildiğinde MCF-7 hücre hattına karşı tek başına olan etkinliğinden 

biraz daha fazla, MDA-MB-231 hücre hattına karşı karboplatinden daha etkin olduğu 

tespit edilmiştir. Jel elektroforez yöntemi kullanılarak pBR322 plazmid DNA’ya 

cisplatin gibi bağlandığı ve BamH1 ve HindIII enzimi ile GG bölgesinden kesim olduğu 

bildirilmiştir. 

2015 yılında Boğatarkan ve ark. (31), biyolojik olarak aktif olan imidazol ve 2-

fenilimidazol halkasını taşıyan, ayrılan ligand olarak –Cl ve –I taşıyan dört adet Pt(II) 

kompleksini sentezleyerek spectral yöntemlerle yapılarını aydınlatmışlardır. Sentez 

edilen komplekslerin Plazmid DNA pBR322 ile etkileşimi jel elektroforez yöntemi ile 

araştırılmıştır. Sentezlenen komplekler plasmid DNA’ya bağlandığı yapısında 

değişiklikler meydana getirdiği tespit edilmiştir.  

2015 yılında Özçelik ve ark. (32) beş adet sikloalkilsübstitüebenzimidazol 

halkasını taşıyan Pt(II) kompleksini sentez ettikten sonra in vitro sitotoksik etkilerini 

HeLa ve OVKAR-3 hücre hattına karşı test etmişlerdir. [dikloro-bis(2-

sikloheptilbenzimidazol)]platin(II) kompleksinin sisplatinden az ancak karboplatin ile 

karşılaştırılabilir aktivite gösterdiği test edilmiştir. Flow sitometrik analizde bu 
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kompleksin, 117 µM konsantrasyonda OVKAR-3 hücresi topluluğunda yaklaşık %72 

apoptoza neden olduğu bildirilmiştir. 

2.4. Sisplatin Türevi Platin (II) Komplekslerinin Etki Mekanizması 

Rosenberg ve ark. (3) elektriksel alanlarının Escherichia coli’nin hücre 

büyümesi üzerine etkilerini araştırırken, tesadüfen DNA replikasyonunun engellendiği 

ve hücre bölünmesinin inhibe olduğunu keşfetmişlerdir. Amonyak, klor ve diğer 

bileşenleri içeren elektrolit içerisinde platin elektrotların kullanıldığı bu araştırmada cis-

[PtCl2(NH3)2] kompeksinin oluştuğu ve sitotoksik etkiden bu platin kompleksinin etki 

gösterdiği belirlenmiştir. 1970’li yıllarının sonlarına doğru FDA tarafından onay alan 

sisplatin kanser tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır (98).  

Çeşitli solid tümörlerin tedavisinde kullanılan sisplatin özellikle erken dönemde 

tespit edilmiş testis ve ovaryum kanserinin tedavisinde kullanılan en etkili antikanser 

ilaçtır. Sisplatinin testis kanserinde kullanılmaya başlamadan önce çok az hasta sadece 

iki yıl yaşam süresine sahipken günümüzde bu süre uzamışının yanında erken dönem 

teşhiste %90-95 oranında iyileşme sağlamaktadır (99-101).  

Sisplatinin klinikte kullanılmaya başlanmasından bu yana 3.000 den fazla platin 

bileşiği sentezlenmiş ve 1000 den fazla bileşikte antikanser aktivite için test edilmiştir. 

Sisplatinden daha az toksik etki gösteren ve tüm dünyada kullanılan karboplatin ve 

oksaliplatinden başka yerel olarak kullanılan nedaplatin, loboplatin ve heptaplatin 

kanser hastalarının tedavi için klinikte kullanılmaktadır (Şekil 2.5) (7). 

 

 

 

Şekil 2.5. Klinikte kullanılan platin kompleksleri 
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Platin türevi kompleksler sitotoksik etkilerini DNA’ya bağlanarak gösterirler. 

DNA’ya bağlanma ile transkripsiyon ve replikasyon mekanizmalarının engellendiği ve 

apoptozis mekanizmalarının aktive olması ile kanser hücresinin yok edildiği görüşü 

bilim insanları tarafından kabul edilmektedir (102). 

Sisplatin türevi ilaçların etki mekanizmasının ilk basamağını hücre içerisine 

geçiş oluşturur. Pasif veya aktif difüzyon mekanizmaları hücre içerisine girişte etkili 

olmaktadır (103). Ayrıca Ctr1 içeren bakır transport proteinleri platin bileşiklerinin 

hücre içerisine alımlarını kolaylaştırmaktadır.  CTR1 gene mutasyonu platin 

seviyesinde düşmeye neden olarak rezistans gelişmesini sağlamaktadır. Son zamanlarda 

tespit edilen OCT1 ve OCT2 enzimlerinin oksaliplatinin hücre içerisine taşımada etkili 

olduğu bulunmuştur. Sisplatinin hücre içerisine alımda OCT1 ve OCT2 enzimleri için 

zayıf substrat olduğu oksaliplatin için ise hücre içerisine alımda önemli bir substrat 

olduğu belirlenmiştir. Bu enzimleri bulunduran kolan kanserinin tedavisinde 

oksaliplatinin neden başarılı olurken sisplatinin başarısız olduğu bu enzimlere afinite 

ilgisi ile açıklanmaktadır (104-106).  

Sisplatin kare düzlem koordinasyonda ve cis-geometriye sahiptir. Sulu ortamda 

her iki klor iyonu yavaşça kare düzlem koordinattan ayrılır ve -OH veya H2O ile 

yerdeğiştirerek hidroliz başlar. Tamamen veya kısmen hidroliz olmuş ve hidroliz 

olmayan platin kompleksleri bir denge halinde bulunmaktadır.  

 

Bu denge klor konsantrasyonuna karşı çok hassastır. İntravenöz olarak hastaya 

uygulanan sisplatin hücre dışı klorür konsantrasyonu  100 mM olduğu için nötral 

molekül olarak hücre yüzeyine ulaşır (Şekil 2.7) (92). Hücreye girişinden sonra, 

sisplatin türevi bileşikler DNA’ya atak etmeden önce hidrolize uğrar.  Hücre içi klorür 

konsantrasyonu  4 mM olduğu için hidroliz başlar ve bir veya iki klor atomunun yerini 

su molekülleri alarak [PtCl(H2O)(NH3)2] ve [Pt(H2O)2(NH3)2] katyon formları oluşur 

(107,108).  (Sisplatindeki ilk klor ligandnın su molekülü ile yer değiştirmesi t1/2= 2 saat 

sürmektedir). 
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Şekil 2.6. Sisplatinin etki mekanizması 

1,1-siklobutandikarboksilat ligandı taşıyan karboplatin ve oksalat ligandı taşıyan 

oksaliplatin de hücre içerisine alındıktan sonra klor atamlarından daha yavaş hızla 

hidroliz başlar ve katyonik reaktif metabolitleri oluşur. Yavaş hızda hidroliz olmaları bu 

bileşiklerin sisplatinden daha az toksik özellik göstermelerini sağlar (109,110).  

Oluşan bu katyonik formlar hücresel hedeflere karşı çok reaktiftir. Temel 

biyolojik hedef DNA olmasına rağmen RNA, proteinler, membran fosfolipidleri ve tiyol 

içeren moleküller (metionin, glutatyon, metallotionein, sistein) ve diğer muhtemel 

hedeflere bağlanma izler (111).  

Reaktif türevleri oluşan platin kompleksleri DNA-çift zincirinde tercihen 

gunanin ve adenin bazının 7 numaralı azot atomu olmak üzere, zincir-içi ve zincirler-

arası çapraz bağlar oluşturarak DNA’ya bağlanır. En önemli katım ürünleri % 65-50 

oranında oluşan 1,2-zincir-içi d(GpG) çapraz bağıdır. % 25 oranında 1,2-zincir-içi 

d(ApG) ve %10-5 oranında da 1,3-zincir-içi d(GpNpG)’dir. Daha az oranda da 

monofonksiyonel ve zincirlerarası çapraz bağların oluştuğu bildirilmektedir (112,113). 

 

Şekil 2.7. Sisplatinin DNA’ya bağlanması 
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Hücre içerisinde hidroliz ile oluşan reaktif platin kompleksi türevlerinin DNA 

bazları ile yaptığı bağlanma oluşumunun sitotoksik etkiye neden olduğu kabul edilir. Bu 

nedenle meydana gelen bağlantının tipi genellikle önem taşır. Ana katkının 1,2-zincir-

içi katım ürününe ait olduğu düşünülmektedir (114,115). 

Sisplatin DNA’ya bağlandıktan sonra, DNA yapısında sarmal yapısının 

bükülmesi, gevşemesi ve kısalması gibi biçim bozuklukları yaratarak, bağlantı 

bölgesinden 40-50o’lik bir bükülmeye neden olur. Meydana gelen biçim bozukluğu, 

platinin DNA’ya bağlandığı bölgede şeker-fosfat omurgasında ve daha sonra genel 

yapıda konformasyon değişikliklerine yol açmaktadır. Bu biçim bozukluğu HMG 1 

tarafından farkedilir ve apopitozis başlatılır. Böylece hasarlı DNA’nın onarılması 

engellenmiş olur (116,117). 

 

 

 

Şekil 2.8. Sisplatin-DNA katım ürünün HMG protein tarafından tanınması 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Kimyasal Çalışmalar 

3.1.1. Materyal 

Çalışmada kullanılan çözücüler teknik veya analitik niteliktedir  (Merck veya 

Aldrich). Sentez başlangıç maddeleri olarak 4-kloro-1,2-fenilendiamin, 4-metil-1,2-

fenilendiamin, formik asit, asetik asit, potasyum tetrakloroplatinat, potasyum iyodür, 

hidroklorik asit, soydum bikorbonat ve solvan olarak etanol, metanol, aseton, 

kloroform, distile su ve eter kullanıldı. 

1H-NMR spektrumlarının alınmasında dötero dimetilsülfoksit (DMSO-d6), ince 

tabaka kromatografisi (İTK) çalışmalarında Kieselgel 60 F254 ile 0.2 mm kalınlığında 

kaplanmış hazır aluminyum plaklar kullanıldı. Lekelerin belirlenmesi amacıyla UV 

lambası ve dragendorff belirteci kullanıldı.  

 

3.1.2. Yöntem 

3.1.2.1. Taşıyıcı Ligand 5(6)-ve/veya-2-sübstitüebenzimidazollerin Genel Sentez 

Yöntemi (Phillips Yöntemi59) 

0.1 mol sentezlenmek istenen benzimidazol türevine göre seçilen 4-kloro/metil-

1,2-fenilendiamin ile 0.15 mol formik asit veya asetik asitin 100 mL 5 N hidroklorik 

asit, geri çeviren soğutucu altında 5-10 saat süreyle magnetik karıştırıcılı ısıtıcı ile 

ısıtılmasıyla elde edildi. Reaksiyonun tamamlanması İTK ile izlendi. İTK 

çalışmalarında hazır plaklar, kloroform: metanol (80:20) solvan sisteminde sürüklendi, 
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lekelerin belirlenmesinde UV ışığı ve Dragendorff belirteci kullanıldı. Reaksiyon 

karışımı bir gece oda ısısında bekletildi. Bu sürenin sonunda buz banyosu içine alınan 

reaksiyon karışımına sodyum bikarbonat ilave edilerek bileşik bazı halinde çöktürüldü. 

Oluşan çökelek süzülüp, turnusol kağıdı ile nötr reaksiyon verinceye kadar buzlu su ile 

yıkandı. Kristalizasyon solvanı olarak su-etanol kullanıldı. Oluşan kristal halindaki 

bileşik süzülerek alındı ve vakum etüvünde kurutuldu. 

3.1.2.2 cis-[Dikloro-di(sübstitüebenzimidazol)platin(II)] Komplekslerinin Genel 

Sentez Yöntemi (Kompleks 1, 3, 5, 7) 

0.6 mmol potasyumtetrakloroplatinat 5 mL suda çözüldü. Sentez edilmek 

istenilen komplekse göre seçilen 1.10 mmol uygun sübstitüebenzimidazol türevi 

taşıyıcı-ligand 4 mL etanolde çözüldü ve potasyumtetrakloroplatinat çözeltisi üzerine 30 

dakikada damla damla ilave edildi. Reaksiyon karışımı ilk gün oda ısısında, daha sonra 

su banyosu içinde 40-60oC’ye kadar ısıtılarak 3-6 gün magnetik karıştırıcı üzerinde 

karıştırıldı. Bu süre içerisinde reaksiyon ortamının pH’sı kontrol edildi ve 0.1 M 

sodyum bikarbonat çözeltisi ile pH 8’e ayarlandı. İTK kontrolleri ile reaksiyonun 

tamamlandığı anlaşıldı ve oluşan çökelek süzülerek ayrıldı. Bu çökelek sırayla su, 

etanol ve eter ile yıkanarak temizlendi. İTK çalışmalarında kullanılan hazır plaklar, 

kloroform: metanol (80:20), kloroform: metanol (90:10)  ve etilasetat: toluen: metanol 

(40:40:20) sistemlerinde sürüklendi, lekelerin belirlenmesinde UV ışığı ve dragendorff 

belirteci kullanıldı. 

3.1.2.3 cis-[Diiyodo-di(sübstitüebenzimidazol)platin(II)] Komplekslerinin Genel 

Sentez Yöntemi (Kompleks 2, 4, 6, 8) 

2.40 mmol potasyum iyodür ve 0.60 mmol potasyumtetrakloroplatinatın 10 mL 

suda çözüldü. 45 dakika 60oC’lik su banyosunda ısıtıdıktan sonra elde edilen 

potasyumtetraiyodat bileşiği üzerine 1.10 mmol taşıyıcı-ligand 4 mL etanolde çözülerek 

30 dakikada damla damla ilave edildi. Reaksiyon karışımı ilk 3 saat oda ısısında, daha 

sonra su banyosu içinde 40-50oC’ye kadar ısıtılarak 2-6 gün magnetik karıştırıcı 

üzerinde karıştırıldı. İTK kontrolleri ile reaksiyonun tamamlandığı anlaşıldı ve oluşan 

çökelek süzülerek ayrıldı. Bu çökelek sırayla su, etanol ve eter ile yıkanarak temizlendi 
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ve vakum etüvünde kurutuldu. İTK çalışmalarında hazır plaklar, kloroform: metanol 

(80:20), kloroform: metanol (90:10) ve etilasetat: toluen: metanol (40:40:20) solvan 

sistemlerinde sürüklendi. Lekelerin belirlenmesinde UV ışığı ve dragendorff belirteci 

kullanıldı. 

3.2. Analitik Çalışmalar  

3.2.1. Erime Noktası Tayini 

 Sentezi tamamlanan bileşiklerin erime noktaları, Electrothermal 9200 erime 

derecesi tayini cihazı ile belirlendi.  

3.2.2. İnce Tabaka Kromatografisi ile Yapılan Kontroller  

3.2.2.1. Materyal  

İTK’de Kieselgel 60 F254 ile 0.2 mm kalınlığında kaplanmış hazır alüminyum 

plaklar kullanıldı. Sentezi yapılan bileşiklerin İTK kontrollerinde mobil faz olarak;  

Kloroform: metanol (80:20)  

Kloroform: metanol (90:10)  

Etilasetat: toluen: metanol (40:40:20) kullanıldı.  

Kromatografi plaklarında sentez ürünleri ve başlangıç maddelerine ait lekelerin 

belirlenmesinde UV ışığı ve dragendorff belirtecinden yararlanıldı.  

3.2.3. Elementel Analizleri  

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı II de Leco-932 

Elementel Analiz Tayin Cihazı kullanılarak Kompleks 1-8’in elementel analizleri (C, 

H, N) yapıldı.  
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3.2.4. Spektroskopik Kontroller  

 

3.2.4.1. IR Spektrumları  

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji ve Araştırma Enstitüsünde, taşıyıcı 

ligandlarının ve sentezlenen Kompleks 1-8’in IR spektrumları, Perkin Elmer Spectrum 

FT-IR/NIR Spektrometresinde 4000-600 cm-1 aralığında alındı ve dalga sayısı (cm-1) 

cinsinden değerlendirildi. 

 

3.2.4.2. 1H-NMR Spektrumları  

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı II’de Kompleks 

1-8 ve taşıyıcı ligandlar’ın 1H-NMR spektrumları, DMSO-d6 içindeki çözeltileri ile 

Varian Mercury 400 MHz FT-NMR Spektrometresinde alınıp kayma değerleri δ 

skalasında değerlendirildi. Eşleşme sabitleri Hz olarak verildi. Sentezlenen 

komplekslerin yapısındaki -NH gruplarına ait protonların döteryum değişimi yapıldı. 

3.3. Biyolojik Çalışmalar  

 Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. 

Leyla Açık tarafından bu tez kapsamında sentezlenen Kompleks 1-8 ve sisplatinin 

pBR322 plazmid DNA iplikçiğine bağlanması ve bağlandığı bölgenin belirlenmesi için 

BamHI ve HindIII enzimi ile kesilmesi çalışmaları agaroz gel elektroforez yöntemi 

kullanılarak yapılmıştır.  

3.3.1. Agaroz Jel Elektroforez Çalışması 

3.3.1.1. Materal 

Sisplatin, pBR322 plasmit DNA, BamHI ve HindIII endonükleaz enzimleri 

agaroz ve etidyum bromür Sigma’dan temin edilmiştir. Tris asetat (TAE) tamponu (0.05 

M tris bazı, 0.05 M glasial asetik asit, 1 mM EDTA, pH:8), yükleme tamponu (% 40 

sukroz, % 0.025 bromfenol mavisi, % 0.25 ksilen siyanol), etidyum bromür (0.5 μg/ml), 

tris çözeltisi (500 mM tris, pH: 8.0), EDTA tamponu (500 mM EDTA (etilendiamin-
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tetra asetik disodyum tuzu, 5M NaOH, pH: 8.0), TE tamponu (10 mM tris-HCl, 1 mM 

EDTA pH:7.4) agaroz jel elektroforez çalışmasında kullanılmıştır.   

 

3.2.1.2. Yöntem 

 Sentezlenen kompleks 1-8 ve sisplatinin, pBR322 plasmid DNA ile etkileşimleri 

vw BamHI ve HindIII enzimleri ile kesimi agaroz jel elektroforez yöntemi ile 

araştırılmıştır (118). Toz haldeki agaroz %1 (w/v) konsantrasyonda olacak şekilde TAE 

tampon çözeltisi ile karıştırılıp kaynatıldıktan sonra tanka dökülmüştür. Çözücü olarak 

dimetilformamit (DMF) kullanılmıştır. DMF ile platin (II) komplekslerinin zamanla 

ligant değişim reaksiyonu verebilme ihtimaline karşı, bileşiklerin stok çözeltileri 

kullanılmadan hemen önce hazırlanmıştır. Hazırlanan bu çözeltilerde çözücü olarak 

kullanılan DMF oranı %0, 1’i geçmemiştir. Kompleks 1-8 ve sisplatinin 160, 80, 40, 20, 

10, 5 ve 2.5  μM konsantrasyonda olacak şekilde DMF/TE içerisinde hazırlanan farklı 

derişimlerdeki çözeltisi pBR322 plazmid DNA (0.5μg/ml) ile 37°C’de 24 saat 

karanlıkta inkübasyona bırakılmıştır. Süre sonunda kompleks-DNA çözeltisi ve 

yükleme tampon ile birlikte %1’lik agaroz jel üzerindeki kuyucuklara uygulanmıştır. 

Elektroforez işlemi TAE tampon çözeltisinde 70 V da 3 saat süre ile doğru akımda 

yürütülmüştür. Kontrol olarak ise kompleks ile muamele edilmemiş pBR322 plazmit 

DNA’sı jeldeki birinci kuyucuğa ilave edilmiştir. Süre sonunda jel etidium bromür 

içerisinde birkaç dakika boyanarak kısa dalga boylu UV ışığı altında BioDoc Analyze 

(Biometra) görüntüleme cihazında görüntülemiş ve bilgisayar ortamında fotoğrafları 

alınmış ve JPEG olarak kaydedilmiştir. 

 BamHI ve HindIII enzimleri ile restriksiyon endonükleaz reaksiyonu yapılırken, 

24 saat inkubasyona bırakılmış bileşik-DNA karışımından 8 µl alınarak 1 µl enzim (0.1 

U), 1 µl tampon (10X) ile karıştırılıp 1 saat 37 °C’de inkübe edildikten sonra %1’lik 

agaroz jele yüklenmiş ve elektroforez işlemi TAE içerisinde 70 V akım ile 3 saat 

gerçekleştirilmiştir. Elektroforez sonrasında jel etidyum bromür ile boyanarak BioDoc 

Analyze jel görüntüleme cihazı ile ultraviyole ışık altında görüntülenmiş ve görüntüler 

JPEG formatında kaydedilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Kimyasal Bulgular 

 

4.1.1. 5(6)-Klorobenzimidazol (L1) 

 

 

14.25 g (0.10 mol) 4-kloro-1,2-fenilendiamin ile 6.90 g (0.15 mol) formik asitin 

200 mL 5 N hidroklorik asit çözeltisi içinde, geri çeviren soğutucu altında 10 saat 

süreyle ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde 

edildi. Elde edilen ham ürün, sudan kristallendirilerek 6.26 g saf bileşik elde edildi. 

Verim: % 41 

Erime noktası: 118-120 oC (Lit: 125-126 oC (119-121), 124-126 oC (122), 122-123 oC 

(123)) 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3084-2560 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1626-1288 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 796 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

  

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

8.34 (s, 1H), 7.70 (d, J= 2 Hz, 1H), 7.66 (d, J=8.4 Hz, 1H), 7.29 (dd, J=8.4 Hz, J= 2 Hz, 

1H).  

 



 

30 
 

 

Şekil 4.1. 5(6)-Klorobenzimidazol’ün IR spekturumu 

 

Şekil 4.2. 5(6)-Klorobenzimidazol’ün 1H-NMR spekturumu  
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4.1.2. 5(6)-Metilbenzimidazol (L2) 

 

 

1.46 g (12 mmol) 4-metil-1,2-fenilendiamin ile 0.83 g (18 mmol) formik asitin 

50 mL 5 N hidroklorik asit çözeltisi içinde, geri çeviren soğutucu altında 12 saat süreyle 

ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi. 

Elde edilen ham ürün, sudan kristallendirilerek 0.42 g saf bileşik elde edildi. 

Verim: % 26 

Erime noktası: 112-113 oC (Lit: 115-116 oC (120)) 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1):  

3230-2557 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1618-1245 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 804 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

9.53 (s, 1H), 7.75 (d, J= 8.8 Hz, 1H), 7.65 (s, 1H), 7.41 (d, J=8.4 Hz, 1H), 2.49 (s, 3H, 

CH3).  

 

Şekil 4.3. 5(6)-Metilbenzimidazol’ün IR spekturumu 
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Şekil 4.4. 5(6)-Metilbenzimidazol’ün 1H-NMR spekturumu  

 

 

 

4.1.3. 5(6)-Kloro-2-metilbenzimidazol (L3) 

 

 

2.14 g (15 mmol) 4-kloro-1,2-fenilendiamin ile 1.26 g (21 mmol) asetik asitin 20 

mL 5 N hidroklorik asit çözeltisi içinde, geri çeviren soğutucu altında 18 saat süreyle 

ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi. 

Elde edilen ham ürün, sudan kristallendirilerek 1.12 g saf bileşik elde edildi. 

Verim: % 45 
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Erime noktası: 201-202 oC (197-199 oC (122), 199-200oC (121)  

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3100-2533 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1618-1278 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 803 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

7.51 (d, J= 2 Hz, 1H), 7.47 (d, J= 8.8 Hz, 1H), 7.14 (dd, J=8.8, J= 2 Hz, 1H), 2.49 (s, 

3H, CH3). 

 

Şekil 4.5. 5(6)-Kloro-2-metilbenzimidazol’ün IR spekturumu 
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Şekil 4.6. 5(6)-Kloro-2-metilbenzimidazol’ün 1H-NMR spekturumu  

 

4.1.4. 5(6)-Metil-2-metilbenzimidazol (L4) 

 

 

 

2.93 g (24 mmol) 4-metil-1,2-fenilendiamin ile 2.10 g (35 mmol) asetik asitin 30 

mL 5 N hidroklorik asit çözeltisi içinde, geri çeviren soğutucu altında 24 saat süreyle 

ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi. 

Elde edilen ham ürün, sudan kristallendirilerek 1.83 g saf bileşik elde edildi. 

Verim: % 52 

Erime noktası: 198-200 oC (Lit: 201-202 oC (124), 203-204 oC (125)  

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 
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3146-2563 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1630-1281 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 803 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

7.33 (d, J= 8 Hz, 1H), 7.23 (s, 1H), 6.90 (d, J= 8 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H, CH3), 2.37 (s, 

3H, CH3) 

 

 

 

Şekil 4.7. 5(6)-Metil-2-metilbenzimidazol’ün IR spekturumu 
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Şekil 4.8. 5(6)-metil-2-metilbenimidazol’ün 1H-NMR spekturumu  

 

 

4.1.5. cis-[Dikloro-di(5(6)-klorobenzimidazol)platin (II)].H2O [PtL1
2Cl2].H2O 

(Kompleks 1) 

 

 

249.00 mg (0.60 mmol) potasyumtetrakloroplatinat ve 167.75 mg (1.10 mmol) 

5(6)-klorobenzimidazol   etanol-su karışımı içinde 3 gün 50oC’lik su banyosunda ısıtılıp 
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karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyon ile elde edildi. 

Reaksiyon sonucunda 56 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 16.37 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C14H10Cl4N4Pt.H2O                   

 
%C %H %N 

Hesaplanan 28.54 2.05 9.51 

Bulunan 28.79 2.00 9.79 

            

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1):  

3200-2981 (=C-H, –C-H, O-H gerilimleri) 3185 (N-H gerilim), 1622-1296 (C=N ve 

C=C gerilim, N-H ve C-H eğilim), 801 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.64 (s, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 8.91 (d, J=1.6 Hz, 1H), 8.85 (s, 1H), 

7.89 (dd, J= 1.6 Hz, J= 2 Hz, 1H), 7.83-7.77 (m, 1H), 7.61 (dd, J=1.6 Hz, J= 1.6 Hz, 

1H), 7.56-7.53 (m, 1H), 7.32-7.25 (m, 2H).  

 

Şekil 4.9. Kompleks 1’in IR Spektrumu 
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Şekil 4.10. Kompleks 1’in 1H-NMR Spektrumu 

 

Şekil 4.11. Kompleks 1’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 
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4.1.6. cis-[Diiyodo-di (5(6)-klorobenzimidazol)platin (II). 2H2O] [PtL1
2I2]. 2H2O 

(Kompleks 2)  

 

398.40 mg (2.4 mmol) potasyum iyodür ve 249.00 mg (0.60 mmol) potasyum 

tetrakloroplatinatın 45 dakika 60oC’ lik su banyosunda ısıtılıp karıştırılmasıyla elde 

edilen potastumtetraiyodoplatinat üzerine 167.75 mg (1.10 mmol) 5(6)-

klorobenzimidazol ilave edilerek 2 gün süre ile 50oC’ lik su banyosunda ısıtılıp 

karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi.  

Reaksiyon sonucunda 160 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 35.36 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C14H10Cl2I2N4Pt.2H2O 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 21.28 1.78 7.09 

Bulunan 20.84 1.37 6.74 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3244-2883 (=C-H, –C-H ve O-H gerilimleri) 3086 (-N-H gerilim), 1613-1291 (C=N ve 

C=C gerilim, N-H ve C-H eğilim), 807 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.61 (bs, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 9.09-8.59 (m, 2H), 8.12-8.05 (m, 

1H), 7.88-7.82 (m, 1H), 7.71-7.40 (m, 4H).  
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Şekil 4.12. Kompleks 2’in IR Spektrumu 

 

Şekil 4.13. Kompleks 2’in 1H-NMR Spektrumu 
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Şekil 4.14. Kompleks 2’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 

 

4.1.7. cis-[Dikloro-di (5(6)-metilbenzimidazol)platin (II)] [PtL2
2Cl2] (Kompleks 3)  

 

249.06 mg (0.80 mmol) potasyumtetrakloroplatinat ve 145.37 mg (1.10 mmol) 

5(6)-metilbenzimidazol   etanol-su karışımı içinde 3 gün 50oC’lik su banyosunda ısıtılıp 

karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyon ile elde edildi. 

Reaksiyon sonucunda 90 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 28.28 
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Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C16H16 Cl2N4Pt 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 36.24 3.04 10.56 

Bulunan 35.98 3.03 10.54 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1):  

3277-2981 (=C-H ve –C-H gerilimleri) 3145 (-N-H gerilim), 1597-1248 (C=N ve C=C 

gerilim, N-H ve C-H eğilim), 801 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.26 (s, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 8.76-8.71 (m, 2H), 7.72-7.57 (m, 2H), 

7.36-7.25 (m, 2H), 7.06-6.98 (m, 2H), 2.48-2.30 (m, 6H, 2x CH3) 

 

 

Şekil 4.15. Kompleks 3’in IR Spektrumu 
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Şekil 4.16. Kompleks 3’in 1H-NMR Spektrumu 

Şekil 4.17. Kompleks 3’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 
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4.1.8. cis-[Diiyodo-di (5(6)-metilbenzimidazol)platin (II)] [PtL2
2I2] (Kompleks 4)  

 

 

   398.40 mg (2.4 mmol) potasyum iyodür ve 249.06 mg (0.60 mmol) potasyum 

tetrakloroplatinatın 45 dakika 60oC’ lik su banyosunda ısıtılıp karıştırılmasıyla elde 

edilen potastumtetraiyodoplatinat üzerine 145.37 mg (1.10 mmol) 5(6)-

metilbenzimidazol ilave edilerek 2 gün süre ile 50oC’ lik su banyosunda ısıtılıp 

karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi.  

Reaksiyon sonucunda 116 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 27.10 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C16H16I4N4Pt 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 26.94 2.26 7.86 

Bulunan 26.58 2.20 7.52 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3293-3094 (-N-H, =C-H ve –C-H gerilimleri) 1597-1247 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 802 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.43 (bs, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 9.15-8.75 (m, 2H), 8.08-7.88 (m, 

1H), 7.69-7.03 (m, 5H), 2.48-2.25 (m, 6H, 2x CH3) 
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Şekil 4.18. Kompleks 4’in IR Spektrumu 

 

 

 

Şekil 4.19. Kompleks 4’in 1H-NMR Spektrumu 
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Şekil 4.20. Kompleks 4’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 

 

4.1.9. cis-[Dikloro-di (5(6)-kloro-2-metilbenzimidazol)platin (II). 1,5 H2O] 

[PtL3
2Cl2].1,5 H2O (Kompleks 5)  

 

249.06 mg (0.60 mmol) potasyumtetrakloroplatinat ve 183.26 mg (1.10 mmol) 

5(6)-kloro-2-metilbenzimidazol etanol-su karışımı içinde 5 gün 40oC’lik su banyosunda 

ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyon ile elde edildi. 

Reaksiyon sonucunda 30 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 8.3 

Erime Noktası: > 400 
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Elementel analiz: C16H14Cl4N4Pt. 1.5 H2O 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 30.69 2.73 8.94 

Bulunan 29.82 2.41 8.63 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1):  

3186-2981 (-N-H, =C-H ve –C-H gerilimleri), 1623-1221 (C=N ve C=C gerilim, N-H 

ve C-H eğilim), 805 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.44 (bs, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 8.27-7.96 (m, 2H), 7.62- 7.23 (m, 

4H), 3.04-2.45 (m, 6H, 2x CH3) 

 

 

Şekil 4.21. Kompleks 5’in IR Spektrumu 
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Şekil 4.22. Kompleks 5’in 1H-NMR Spektrumu 

Şekil 4.23. Kompleks 5’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 
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4.1.10. cis-[Diiyodo-di (5(6)-kloro-2-metilbenzimidazol)platin (II)] [PtL3
2I2] 

(Kompleks 6)  

 

398.40 mg (2.4 mmol) potasyumiyodür ve   249.06 mg (0.60 mmol) potasyum 

tetrakloroplatinatın 45 dakika 60oC’ lik su banyosunda ısıtılıp karıştırılmasıyla elde 

edilen potastumtetraiyodoplatinat üzerine 183.26 mg (1.10 mmol) 5(6)-kloro-2-

metilbenzimidazol ilave edilerek 6 gün süre ile 40oC’ lik su banyosunda ısıtılıp 

karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi.  

Reaksiyon sonucunda 62.00 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 13.21 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C16H14Cl2I2N4Pt 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 24.57 1.80 7.16 

Bulunan 24.28 1.93 7.34 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3197-2981 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1621-1217 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 806 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.41(s, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 8.26-8.12 (m, 2H), 7.54-7.21 (m, 4H), 

2.91-2.84 (m, 3H, CH3), 2.68-2.63 (m, 3H, CH3) 
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Şekil 4.24. Kompleks 6’in IR Spektrumu  

 

Şekil 4.25. Kompleks 6’in 1H-NMR Spektrumu 
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Şekil 4.26. Kompleks 6’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 

  

4.1.11. cis-[Dikloro-di (5(6)-metil-2-metilbenzimidazol)platin (II). H2O] [PtL4
2Cl2]. 

H2O (Kompleks 7)  

 

249.06 mg (0.60 mmol) potasyumtetrakloroplatinat ve 160.80 mg (1.10 mmol) 

5(6)-metil-2-metilbenzimidazol etanol-su karışımı içinde 6 gün 60oC’lik su banyosunda 

ısıtılıp karıştırılarak, genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyon ile elde edildi. 

Reaksiyon sonucunda 155 mg saf ürün elde edildi. 
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Verim: % 46.26 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C18H20Cl2N4Pt.H2O 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 37.51 3.85 9.72 

Bulunan 37.65 3.47 9.86 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3166-2981 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1602-1226 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 802 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.04 (bs, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 7.97-7.85 (m, 2H), 7.28- 7.00 (m, 

4H), 2.81-2.74 (m, 6H, 2x CH3), 2.48-2.43 (m, 6H, 2x CH3). 

 

Şekil 4.27. Kompleks 7’in IR Spektrumu  
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Şekil 4.28. Kompleks 7’in 1H-NMR Spektrumu 

 

Şekil 4.29. Kompleks 7’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 
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4.1.12. cis-[Diiyodo-di(5(6)-metil-2-metilbenzimidazol)platin (II)] [PtL4
2I2] 

(Kompleks 8)  

 

398.40 mg (2.4 mmol) potasyum iyodür ve 249.06 mg (0.60 mmol) potasyum 

tetrakloro platinatın 45 dakika 60oC’ lik su banyosunda ısıtılıp karıştırılmasıyla elde 

edilen potastumtetraiyodoplatinat üzerine 160.80 mg (1.10 mmol) 5(6)-metil-2-

metilbenzimidazol ilave edilerek 4 gün 50oC’ lik su banyosunda ısıtılıp karıştırılarak, 

genel sentez yöntemine göre yürütülen reaksiyonu ile elde edildi.  Reaksiyon sonucunda 

82 mg saf ürün elde edildi. 

Verim: % 18.43 

Erime Noktası: > 400 

Elementel analiz: C18H20I2N4Pt 

 
%C %H %N 

Hesaplanan 29.17 2.72 7.56 

Bulunan 29.48 3.00 7.01 

 

IR spektrumu (ATR) υ (cm−1): 

3218-2981 (-N-H, =C-H, –C-H gerilimleri), 1631-1223 (C=N ve C=C gerilim, N-H ve 

C-H eğilim), 811 (sübstitüebenzen =C-H plan dışı eğilim). 

1H-NMR spektrumu (DMSO-d6)  ppm: 

13.00 (s, 2H, 2x N-H, D2O değişimi yapılmıştır), 8.15-8.02 (m, 2H), 7.28-6.97 (m, 4H), 

2.87-2.70 (m, 6H, 2x CH3), 2.49-2.41(m, 6H, 2x CH3). 
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Şekil 4.30. Kompleks 8’in IR Spektrumu  

 

 Şekil 4.31. Kompleks 8’in 1H-NMR Spektrumu 
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Şekil 4.32. Kompleks 8’in D2O değişim 1H-NMR Spektrumu 

 

4.2. Biyolojik Bulgular 

Bu tez çalışmasında sentezlenen Kompleks 1-8’in ve standart olarak kullanılan 

sisplatinin 160, 80, 40, 20, 10, 5 ve 2.5 μM konsantrasyondaki çözeltileri pBR322 

plasmid DNA ile etkileşimi agaroz jel elektroforez yöntemiyle incelendi. pBR322 

plazmit DNA ile 24 saat 37°C’de inkübasyon süresi sonunda %1’lik agaroz jel 

elektroforezde 70 V da 2 saat yürütülerek UV görüntüleme sisteminde çekilen ve JPEG 

formatında kaydedilen fotoğrafları Şekil 4.33’de verilmektedir.  

 Genel olarak P çizgisinde pBR322 plazmit DNA’da form I (süper sarmal) ve 

form II (açık halkasal form) bantları gözlenmektedir.  Kompleks 1-8 ve sisplatinin, 

pBR322 plazmit DNA’sının hareketliliğinde, yoğunluğunda ve parçalanması üzerinde 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Sentez edilen kompleksler içerinde 5(6)-

metillbenzimidazol taşıyıcı ligandına sahip kapalı formülü [PtL2
2Cl2] Kompleks 3 en 

etkili bileşik olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 4.33. Kompleks 1-8 ve sisplatinin azalan konsantrastonda pBR322 plasmit DNA ile etkileşimi. 

Sisplatin ve Kompleks 1-8 için hazırlanan konsantrasyonlar (μM) sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 için 160, 

80, 40, 20, 10, 5 ve 2.5 μM’dur. P ise Plasmid DNA’dır. Form I: süpersarmal form; form II: açık halkasal 

form. 
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 Kompleks 1-8 ve sisplatinin pBR322 plazmid DNA ile 24 saat inkübasyona 

bırakılmasından sonra kesim enzimleri BamHI ve HindIII ie 1 saat muamale edildikten 

sonra elektroforez işlemi uygulanmıştır. Şekil 4.34 ve şekil 4.35’de BamHI ve HindIII 

elektrofotogranları görülmektedir.  P Kontrol kesilmemiş plazmit DNA, P/B: muamele 

edilmemiş kontrol DNA’nın enzim ile kesimi, 1-7 arası en yüksekten en düşük 

konsantrasyona doğru komplekslerin 24 saat +370C de inkubasyona bırakılmış plazmit 

DNA’nın enzim ile kesilip bir saat inkubasyonu sonrası agaroz jel elektroforez profilini 

göstermektedir.  Kontrol plazmit DNA’sı 2 form da görünmektedir. Önde giden 

supersarmal Form I, arkadaki bant ise açık halkasal form II DNA’ı göstermektedir. 

Muamele edilmemiş kontrol DNA’nın enzim ile kesimi sonucu doğrusal form III DNA 

gözlenmiştir.  
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Şekil 4.34. Kompleks 1-8 ve sisplatinin azalan konsantrastonda pBR322 plasmit DNA ile 

inkübasyonundan sonra BamHI ile kesimi. Sisplatin ve Kompleks 1-8 için hazırlanan konsantrasyonlar 

(μM) sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 için 160, 80, 40, 20, 10, 5 ve 2.5 μM. P: kontrol plasmid DNA; P/B: 

kontrol plasmid DNA’nın BamHI ile kesimi. Form I: süpersarmal form; form II: açık halkasal form; form 

III: doğrusal form. 
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Şekil 4.35. Kompleks 1-8 ve sisplatinin azalan konsantrastonda pBR322 plasmit DNA ile 

inkübasyonundan sonra HindIII ile kesimi. Sisplatin ve Kompleks 1-8 için hazırlanan konsantrasyonlar 

(μM) sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 için 160, 80, 40, 20, 10, 5 ve 2.5 μM. P: kontrol plasmid DNA; P/B: 

kontrol plasmid DNA’nın HindIII ile kesimi. Form I: süpersarmal form; form II: açık halkasal form; form 

III: doğrusal form. 
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5. TARTIŞMA 

Bu tez çalışmasında, 5(6)-klorobenzimidazol (L1), 5(6)-metilbenzimidazol (L2), 

5(6)-kloro-2-metilbenzimidazol (L3) ve 5(6)-metil-2-metilbenzimidazol (L4) taşıyıcı 

ligandları Phillips yöntemi (59) ile sentezlenmiştir (Şekil 5.1). Sentez edilen ligandlarn 

erime noktaları, IR ve 1H NMR spektrumları literatürde kayıtlı olan veriler ile 

karşılaştırılmıştır. Ligandların erime noktası, IR ve 1H NMR spektrum verileri literatür 

ile uyumludur (119-125).   

              

 

Şekil 5.1. Ligand L1-L4’ün sentez şeması 

 

[PtL1
2Cl2].H2O, [PtL1

2I2].2H2O, [PtL2
2Cl2], [PtL2

2I2], [PtL3
2Cl2].1.5 H2O, 

[PtL3
2I2], [PtL4

2Cl2]. H2O ve [PtL4
2I2] kapalı formülüne sahip sırasıyla sekiz adet 

Kompleks 1-8 bu tez çalışmasında ilk defa sentezlenmiş orjinal Pt(II) kompleksleridir.   

Ayrılan ligand olarak klor, ve taşıyıcı ligand olarak L1-L4’den birisini taşıyan 

Kompleks 1, 3, 5 ve 7 potasyumtetrakloroplatinatın sulu çözeltisinin üzerine etanol-su 

içerisinde çözünmüş ligandın oda ısısında ilave edilmesi ve yöntem kısmında belirtilen 

saat ve ısılarda karıştırılıp ısıtılmasıyla sentezlenmiştir.  

Potasyum iyodür ve potasyum tetrakloroplatinatın reaksiyonu ile sentez edilen 

potasyumtetraiyodoplatinatın sulu çözeltisinin üzerine sırasıyla L1-L4 taşıyıcı 

ligandlarının etanol-su içerisindeki çözeltisinin oda ısında ilave edilmesinin ardından 

yöntem kısmında belirtilen saat ve ısılarda karıştırılıp ısıtılmasıyla ayrılan ligand olarak 



 

62 
 

iyot taşıyan Kompleks 2, 4, 6 ve 8 sentezlenmiştir.  Kompleks 1-8’in sentez şeması 

Şekil 5.2. de verilmektedir.  

 

 

 

Şekil 5.2.  Kompleks 1-8’in sentez şeması. 

 

Elde edilen komplekslerin yapılarının belirlenmesi için taşıyıcı ligandlar ile aynı 

şartlarda alınan IR ve 1H-NMR spektrumları karşılaştırılarak incelenmiştir. Ayrıca 
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komplekslerin elementel analiz verilerinden yararlanılmıştır. Komplekslerin kimyasal 

yapısı, kompleksleşme ile taşıyıcı-ligandın yapısında bulunan karakteristik gruplara ait 

piklerdeki kayma ve değişiklikler, taşıyıcı ligandın spektrumları ile kıyaslanarak ve 

komplekslerin elementel analiz verileri ile desteklenerek belirlenmiştir. Elementel 

analiz verileri göre 5(6)-kloro/metil-2-hidrojen/metilbenzimidazol ligandlarının tek dişli 

ligand özelliği göstererek potasyum tetrakloroplatinat veya potasyum tetraiyodoplatinat 

ile 1:2 metal: ligand oranında reaksiyona girdiği belirlenmiştir.  

Tek dişli davranan ligandların, metal atomu ile benzimidazol halkasının pirol 

veya piridin azotu ile bağlanması beklenir. Benzimidazol halka sistemi amfoterik 

yapıdadır ve hem asidik hem de bazik karakter gösterir. Halkaya baziklik kazandıran 

kısım piridin azotu olup, oldukça güçlü alkali karekter gösteren bu azotun pKa değeri 

yaklaşık 7 civarındadır (20,42). Benzimidazol halkasının 3 numaralı konumdaki piridin 

azotun taşıdığı ortaklanmamış elektron çifti nedeni ile ligand özelliği gösterdiği 

bilinmektedir (39,41,126). Bileşiklerin IR ve 1H-NMR spektrumlarının incelenmesi 

sırasında platin atomunun benzimidazol halkasının 3 numaralı konumundan 

bağlandığını belirlemek amacıyla N-H grubuna ait sinyallerin varlığı ve yerleri üzerinde 

durulmuştur. Elde edilen IR ve 1H-NMR verileri, kompleksleşmenin benzimidazol 

halkasının piridin azotu üzerinden olduğunu desteklenmiştir. 

Sentezlenen Kompleks 1-8’in IR spektrumlarında, özellikle benzimidazol 

halkası N-H gerilim bandlarından yararlanılmıştır.  Liganda ait spektrumda 3100-2530 

cm-1 bölgesinde kuvvetli, yayvan multiplet absorbsiyon bandları görülmektedir. Bu 

bölgede ligand ve komplekslerin yapılarında bulunan N-H gerilim ve aromatik halka 

=C-H gerilim bandları yer almaktadır. Komplekslere ait IR spektrumlarının 3100-2530 

cm-1 bölgesi incelendiğinde, taşıyıcı-ligandın spektrumunda görülen yayvan pikin 

yerine bu bölgede N-H gerilim titreşimlerine ait daha keskin pikler görülmektedir. Bu 

veri, imidazol ligandına ait “imino hidrojeni” nin serbest olarak bulunduğunu ve “imino 

azotu” üzerinden bağlanma olmadığını göstermektedir.  Bu bulgu, bazı imidazol türevi 

ligandların çeşitli metaller ile yapmış oldukları kompleksler için verilmiş literatür 

verileri ile uygunluk göstermektedir (73, 83, 92). Komplekslerin N-H gerilim 

bandlarındaki bu belirginleşme, kompleks oluşumu ile imidazol protonunun 

tautomerinin engellenmiş olması nedeniyledir (127).  
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Koordinasyon sayısı dört olan Pt (II) kompleksleri kare düzlem yapıdadır. Platin 

metali üzerinde yer alan aynı tür ligandların birbirine olan konumlarına göre cis veya 

trans izomerleri oluşur. Cis-dikloro Pt (II) ve cis-diiyodo Pt (II) komplekslerinin iki 

adet Pt-Cl veya Pt-I titreşim bandı ve vermesi beklenir.  Ancak iki bandın enerjileri 

arasındaki farkın küçük olmasından dolayı ikinci bant omuz şeklinde görünür veya bu 

bölgede tek bir bant gözlenir. Grubumuz tarafından sentez edilen Pt(II) komplekslerinin 

IR spektrumlarında 335-320 cm-1 aralığında tek veya omuz şeklinde Pt-Cl gerilim 

bandlarının gözlendiği çalışmalarımızda bildirilmiştir (21-34). Sentez edilen L1-L4 

ligandları ve Komplek 1-8’in IR spektrumlarının alındığı IR spektrofotometresi   4000-

600 cm-1 aralığında çalıştığından Pt-Cl ve Pt-I titreşim bandları gözlenememiştir (127-

129) 

Bu çalışmada sentez edilen komplekslerin potasyumtetrakloroplatinattan 

hareketle elde edilmesi nedeniyle kinetik trans-etkisi teorisine göre cis yapıda olması 

beklenir (54). 

Bu tez çalışmasında sentez edilen Kompleks 1-8 diğer organik çözücülerde 

çözünmediği için 1H-NMR spektrumları DMSO-d6 içinde çözülerek alınmıştır. DMSO-

d6, platin türevi komplekslerin yapısında bulunan platin atomuna bağlı klor veya iyot 

atomu ile yer değiştirecek güçte ligand özelliği olması nedeniyle, zamana bağlı olarak 

kompleksin yapısını bozduğu göz önünde bulundurularak, bileşiklerin DMSO-d6 

içerisindeki çözeltilerinin, spektrumların alımına başlanmadan hemen önce hazırlanması 

sağlanmıştır. (130, 131) 

Platin komplekslerinin kare düzlem yapıya sahip olmaları nedeniyle taşıyıcı 

ligandı aynı olan [PtL2Cl2] ve [PtL2I2] yapısındaki komplekslerde platin atomuna bağlı 

olan iki ligandın çevresi de aynı olacaktır. (132,133). Bu nedenle, Pt-N bağı etrafında 

serbest dönüşün engellenemediği durumlarda IR ve 1H-NMR spektrumlarında aynı 

taşıyıcı-ligandı taşıyan komplekslerin taşıdığı her iki liganda ait piklerinin farklı olması 

beklenemez. 

Ligand ve komplekslerin 1H-NMR spektrumları karşılaştırıldığında 5(6)-

kloro/metil-2-hidrojen/metilbenzimidazol taşıyıcı-ligand içerenler komplekslerde 

benzimidazol halkası N-H protonlarında ve aromatik halkaya ait protanlarda ayrıca 2 

ve/veya 5(6) numaralı konumlardaki metil protonlarına ait piklerde kaymalar ve 
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yarılmalar gözlenmiştir. Komplekslerin 1H-NMR spektrumlarında N-H protonlarına ait 

piklerin görülmesi, metal ile taşıyıcı-ligandın piridin azotu üzerinden bağlandığının 

kanıtıdır.  

Benzimidazol halkasının pirol azot protonu, N1-C-N3 boyunca eşit olarak 

delokalize olmaktadır. Bu protonun 3 numaralı azot ile 1 numaralı azot arasındaki 

değişimi çok hızlı olduğu için 1H NMR spektrumunda N-H protonuna sinyal oda 

sıcaklığında görülmemektedir (79). Kompleks 1-8’de taşıyıcı-ligandlarına ait N-H 

protonları sırasıyla δ 13.64, 13.61, 13.26, 13.43, 13.44, 13.41, 13.04 ve 13.00 ppm de 

görülmektedir. Bu veriler daha önce grubumuz ve diğer araştırmacılar tarafından 

sentezlenen Pt(II) kompleksi literatür verileri ile uyumludur. (21-30, 83,134). 

Genel olarak, kompleksleşmeye bağlı olarak aromatik ve alifatik protonlara ait 

piklerin ligandlara göre daha düşük alana kaymalarının gözlenmesinin yanında, 195Pt 

izotopunun spin-kuant sayısının ½ ve izotop bolluğunun %33 olması nedeniyle 195Pt-1H 

spin-spin eşleşmesi sonucu piklerde yarılmaların olduğu görülmektedir. Bu durumda 

literatür verileriyle uyumludur (84,135,136). 

Çözücü olarak kullanılan DMSO-d6 içerisindeki suya ait δ 3.33 ppm civarında 

ve kullanılan DMSO-d6 nın en iyi şartlarda %99.9 oranında döteryum içermesi 

nedeniyle CD3SOCD2H a ait δ 2.50 ppm yakınında gözlenen pikler tüm spektrumlarda 

ortaktır. 

Bu tez çalışmasında sentez edilen Kompleks 1-8 ve standart bileşik olarak 

kullanılana sisplatinin pBr322 plasmid DNA ile etkileşim çalışması agaroz jel 

elektroforez yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Elektroforez, elektriksel bir alanda 

moleküllerin yüklerine, molekül ağırlıklarına ve büyüklüklerine göre ayırt edildikleri bir 

tekniktir. DNA’nın elektroforetik analizinin temeli, madde-plazmit molekülün 

elektriksel bir alanda, jel üzerindeki göçüne dayanır. Bu göç hızı, molekülün 

büyüklüğüne, yapısına, konsantrasyona, iyonik kuvvete ve uygulanan akıma bağlı 

olarak değişmektedir (137). 

 Elektroforez sonucu genellikle plazmid DNA’nın üç farklı biçimi gözlenir: form 

I (süper sarmal form), form II (açık dairesel form) ve form III (doğrusal form) (138). 

Süpersarmal form I en yaygın bulunan formdur, form II ve form III kimyasal ve fiziksel 

değişim sonucunda oluşur. Optimize olmuş koşullarda genellikle form I diğerlerine göre 
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daha hızlı hareket eder (139). Plazmid DNA üzerindeki iplikçikte kesim olursa, süper 

sarmal form gevşeyerek daha yavaş hareket eden form II oluşur. Her iki iplikçik de 

kesilirse, form I ve form II arasında hareket eden form III meydana gelir (140). 

Platin bileşikleri kovalan bağlanma sonucunda DNA’nın konformasyonunda 

değişikliklere sebep olur. Değişiklerden bir tanesi DNA sarmalının çözülmesidir. 

Süpersarmal form I pBR322 plazmit DNA negatif süpersarmal form I’den form II’ye 

sonrada pozitif form I’e dönüşür. Bu değişiklik jel üzerinde DNA’nın mobilitesinin 

değişimine yol açar (137). 

Şekil 4.33’de verilen elektrofotogramlarda jele P ile gösterilen kısma kontrol 

olarak pBR322 plazmit DNA, 1’den 7’ye kadar olan çizgilerde ise azalan 

konsantrasyonlarda (160, 80, 40, 20, 10, 5 ve 2.5 μM ) Kompleks 1-8 ve sisplatin ile 24 

saat 37°C de inkübe edilen pBR322 plazmit DNA jele yüklenmiştir.   

 Kompleks 1’in 160 μM konsantrasyonunda form I ve form II bandları hemen 

hemen kaybolmuştur. Kompleks 1’in 80 μM konsantrasyondan 2.5 μM konsantrasyona 

doğru gidildikçe form I ve form II yoğunluk artmış aynı zamanda form II’nin hareket 

hızı da göreceli olarak azalmıştır.  

 Kompleks 2’de 160, 80 ve 40 μM konsantrasyonlarda form I yoğunluğunda 

azalma gözlenirken 20, 10, 5 ve 2.5 μM konsantrasyon yoğunluk yeniden artmıştır.   

 Kompleks 3’ün 160, 80 ve 40 μM konsantrasyonlarda hem form I hem form II 

bantları ortadan kalktığı gözlenmiştir. 20 ve 10 μM konsantrasyonlarda evvela tek bant 

gözlenirken 5 ve 2.5 μM konsantrasyonlarda hem form I hem de form II’ye 

rastlanmıştır. 

 Kompleks 4’ün 160 μM konsantrasyonda form I bandının ortadan kalktığı 

gözlenmiştir. Daha sonraki azalan konsantrasyonlarında form I’in yoğunluğu ve 

hareketliliğinde artış gözlenirken form II de yoğunluk ve hareketlilikte azalma 

gözlenmiştir.  

 Kompleks 5’in 160, 80 ve 40 μM konsantrasyonlarda form I bandının 

hareketliliği ve yoğunluk azalmıştır. 20, 10, 5 ve 2.5 konsantrasyona doğru form I 
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bandının hareketliliği ve yoğunluğu artarken form II bandının hareket ve yoğunluğu 

azalmıştır.  

 Kompleks 7’nin 160, 80 ve 40 μM konsantrasyonlarda form I ve form II 

bandının hareketliliğinde artış gözlenmiştir. Düşük konsantrasyonlara gidildikçe form 

I’in hareketliliği azalırken yoğunluğu artmıştır. Form II’nin yoğunluğunda azalma 

gözlenmiştir.  

 Sentez edilen kompleksler içerinde 5(6)-metillbenzimidazol taşıyıcı ligandına 

sahip Kompleks 3 en etkili bileşik olduğu gözlenmiştir. Sentez edilen kompleksler 

içerisinde en etkisiz olanı Kompleks 6 ve 8’dir. 

Sisplatinin pBr322 plazmid ile etkilşeminde ise 160 ve 80 μM 

konsantrasyonlarda form I bandı gözlenmezken daha sonraki azalan konsantrasyonlarda 

form I yoğunluğunda artış ve hareketliliğinde azalma gözlenmiştir.  

Sisplatin DNA’ya bağlanarak sitotoksik etki gösterir ve tercihen 1,2-d(GpG), 

1,2-d(ApG) zincir içi çapraz bağlanma ve çok az miktarda oluşan 1,3-d(GpXpG) zincir 

içi çapraz bağlanma DNA’nın yapısında konformasyonel değişiklikler meydana getirir. 

Sentez edilen Kompleks 1-8’in guanin-guanin (GG) ve/veya adenin-adenin (AA) 

bölgelerinden hangisine afinite gösterdiğini tespit etmek için BamHI ve HindIII 

enzimleri ile kesim yapılmıştır. BamHI ve HindIII enzimleri sırasıyla 5’-G/GATCC-3’ 

ve 5’A/AGCTT-3’ bölgelerini tanır ve 5’GG ve 5’AA bölgesinden hidroliz eder. 

Sonuçta form I ve form II DNA doğrusal form III DNA’ya dönüşür. 

Kompleks 1’in BamHI ve HindIII ile 160, 80 ve 40 konsantrasyonlarda DNA 

kesimi gözlenmemiştir.  Diğer konsantrasyonlarda kesim gözlenmiştir. Bu da bize ilk üç 

konsantrasyonda Kompleks 1’in G/G ve A/A nükleotitlerine bağlandığını gösterir. 

Kompleks 2 test edilen tüm konsantrasyonlarda BamHI enzmi ile kesildiği için 

G/G bölgesine bağlanmamaktadır. Kompleks 2’nin HindIII enzimi ile kesiminde sadece 

160 konsantrasyonda kısmı olarak kesildiği gözlenirken diğer tüm konsantrasyonlarda 

kesim görülmektedir.  

 Kompleks 3 BamHI ve HindIII enzimiyle 10, 5 ve 2.5 konsantrasyonda DNA 

kesimi gözlenmemiştir.  Kompleks 3 G/G ve A/A bölgesine bağlanmaktadır.  
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 Kompleks 4, 5, 6 ve 8 BamHI ve HindIII enzimiyle test edilen tüm 

konsantrasyonlarda DNA kesimi gözlenmiştir. 

 Kompleks 7 BamHI ve Hind III enzimiyle kısmı olarak kesim gözlenmiştir. 

 Sisplatin test edilen tüm konsantrasyonlarda BamHI ve HindIII enzimi ile kesim 

gözlenmememiştir. Sisplatin test edilen tüm konsantrasyonlarda G/G ve A/A 

nükleotitlerine bağlandığı tespit edilmiştir. 

 Test edilen kompleksler içerisinde ayrılabilen klor ligandını sahip kompleklerin, 

iyot taşıyanlardan daha aktif olduğu gözlenmektedir. Sisplatin aktif iken onun iyot 

türevi inaktif olması, sulu çözeltide Pt-I bağının, Pt-Cl bağından daha dayanıklı 

olmasından dolayı reaktif türevin oluşmasının daha güç olmasıyla açıklanmıştır 

(141,142). Basola ve ark. (143) yaptığı bir çalışmada ayrılan ligandların göreceli 

reaktivite sırası NO3->Cl-> Br- > I- >SCN- > NO2- olarak verilmiştir.  

 Daha sonra yapılan arştırmalarda Pt–I bağının hidrolizinin çok uzun süre aldığı 

ancak kompleksin DNA yerine kükürt içeren sistein ve glutatyan ile etkileştiği ve 

sitotoksik etki gösterdiği bildirilmiştir (144,145). Sisplatine alternative ve farklı bir etki 

mekanizmasıyla bağlanması bakımından son yıllarda iyot taşıyan Pt(II) ve Pt(IV) 

komplekslerin de sentezlendiği literatürde gözlenmektedir (141-149).  

 Sentez edilen ve iyot taşıyan Kompleks 2, 4, 6 ve 8’in pBR322 plasmid DNA’ya 

kısmen bağlanması ayrılan ligandın stabilitesi ile açıklanabilir. Bu nedenle daha sonra 

yapılcak olna çalışmalarda Pt-I komplekslerinin pBr322 DNA ile 24 saatten daha uzun 

süre inkübasyona bırakılması gereği düşünülmektedir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüm oranı açısından ikinci sırada olan 

kanserin tedavi için medisinal kimyacılar yeni ilaç molekülleri sentezleyerek yapısını 

aydınlatmakta ve ilaç etken maddesi olarak faz çalışmalarını başlatmaktadırlar. 

Küresel kanser yüküyle mücadele için önlenebilir kanserleri önlemek, tedavi 

edilebilir kanserleri tedavi etmek, iyileştirilebilir kanserleri iyileştirmek ve gerektiğinde 

palyasyon uygulamak gerekmektedir.  

Sisplatinin taşıyıcı amanyok gruplarının organizmanın tanıdığı benzimidazol 

halka sistemi ile değiştirilmesi ile yeni Pt(II) ve Pt(IV) kompleksleri sentezleyerek in 

vitro stotoksik etkileri RD (23), Hep-2 (29, 31), HRT-18 (32), SK-Hep1 (33), Caco-2 

(33), MCF-7 (24, 25, 27-29, 34), HeLa (25, 27-29, 34) ve MDA-MB231 (34) kanser 

hücrelerine karşı test edilmiştir. Grubumuz tarafından sentezlenen ve 2 nolu konumunda 

farklı sübstitüentlerin bulunduğu benzimidazol taşıyıcı ligandlarını sahip Pt(II) ve 

Pt(IV) komplekslerin pBr322 plazmid DNA ile etkileşim çalışmalarında DNA’nın 

AA/AG bağlanma bölgelerine bağlandığı ve BamH1 veya HindIII enzimi ile kesimin 

engellendiği belirlenmiştir (28, 29, 34). 

Bu tez çalışmasında, çalışma grubumuzun daha önce yaptığı çalışma 

verilerinin değerlendirilmesi ve yapılan literature çalışması sonucunda tasarlanan, 5(6)-

kloro/metil-2-hidrojen/metilbenzimidazol ligandlarına sahip, kapalı formülü 

[PtL1
2Cl2].H2O, [PtL1

2I2].2H2O, [PtL2
2Cl2], [PtL2

2I2], [PtL3
2Cl2].1.5 H2O, [PtL3

2I2], 

[PtL4
2Cl2]. H2O ve [PtL4

2I2] olan sekiz adet orjinal platin (II) kompleksi sentezlenerek 

yapıları elementel analiz, IR ve 1H NMR spektroskopisi ile aydınlatılmıştır. 

Komplekslerin yapıları aydınlatıldıktan sonra agaroz gel elektroforez yöntemi 

kullanılarak pBR322 plazmit DNA iplikçiğine bağlanması ve BamHI ve HindIII 

enzimiyle kesim yapılarak bağlanma bölgesinin belirlenme çalışmları yapılmıştır.  

Bu tez çalışmasının devamında; 

1. DNA bağlanma çalışmalarında en etkili olan Kompleks 3 ün sahip 

olduğu 5(6)-metilbenzimidazol taşıyıcı ligandının 2 numaralı konumuna 

farklı sübstientler getirerek yeni ligandlar sentezlemek.  

2. Sentez edilen yeni ligandları kullanarak, ayrılabilen ligand olarak klor, 
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oksalat, malonat, metilmalonat vb. ligandlara sahip yeni Pt(II) kompleksi 

sentezlemek. 

3. Sentez edilen ve yapısı aydınlatılan komplekslerin in vitro sitotoksik 

etkilerinin Hücre Kültürü Yöntemi ile belirlenmesi planlanmaktadır.  

 

Klinikte kullanılan platin komplekslerine alternatif 5(6)-kloro/metil-2-

hidrojen/metilbenzimidazol taşıyıcı-ligandı taşıyan Pt(II) komplekslerinin sentezi 

yapılarak, daha etkili ve özellikle sisplatinin aktivite göstermediği ve rezistans kazanmış 

kanser türlerine karşı etkili olan, toksisitesi azaltılmış ve oral yoldan kullanılabilen 

komplekslerin patentinin alınması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması kaçınılmazdır. 
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